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Året som har gått 
Året 2016 har vært et middels arbeidsår for Norsk Seterkultur. Vi har hatt 1 fysisk 
styremøter, samt tre telefonstyremøter. Styremøter på telefon fungerer noenlunde greit, 
men de bør ikke være møter med for lange saklister, og heller ikke med for omfattende 
saker.   
 
I januar 2016 var flere av seterkultur sine medlemmer med Hanen og sto på stand under 
Grüne Woche i Berlin, for å markedsføre turisme innen landbruk og seterdrift i Norge. 
Seterkultur var representert der hele uka, fra fredag til neste søndag, og hver av de 
deltagende sto på stand i ca. tre dager. Hanen hadde opplegg / regi, og hadde søkt / fått 
midler for dette fra Innovasjon Norge, som dekket reise og opphold for de som deltok. 
I februar inviterte Hanen til et evalueringsmøte på Hanens kontor i Oslo, hvor leder og 
sekretær deltok. 
 
I mars var vi invitert til møter med Norges Bondelag og Norsk Bonde og småbrukarlag for å 
komme med innspill til årets jordbruksforhandlinger. Leder og redaktør møtte, og slik vi 
oppfattet det, var begge organisasjoner positive til våre innspill. 
 
Årsmøte i 2016 ble i april avholdt på Dombås. Vi hadde her samarbeid med Norsk Gardsost, 
med felles fagsamling og årsmøtemiddag. I etterkant fikk vi gode tilbakemeldinger på 
opplegget rundt årsmøtet, og det er også positivt å kunne samarbeide om fagsamling på 
denne måten, både for å få flere med på samlingene, og for å redusere kostnader forlagene. 
 
I september var Norsk seterkultur representert med stand på Dyrsku`n i Seljord, hvor vi delte 
en større stand med Telemark Bygdekvinnelag og Budeieveven. Vi kokte gubbost, prim, 
geitmjølkskarameller m.m. og delte ut smaksprøver av dette. Vi delte ut alt vi hadde, etter å 
ha kokt ned rundt 50 liter mjølk i løpet av disse dagene. Vi pratet med folk, og vi hadde godt 
med besøk på standen. Til sammen var vi 7 personer med, men skulle gjerne vært flere, da 
det her var lange dager. Torsdag var det rigging av stand, men oppsett av Grindhus fra Møre 
som Per hadde med. Fredag var det åpent i 14 timer, lørdag 12 timer og søndag 10 timer.  
 
I desember 2016 kom som de fleste er kjent med, et nytt forslag til landbruksmelding fra 
sittende regjering. Som stort sett hele denne regjeringsperioden, har de hatt det travelt med 
å få saker gjennomført, da næringskomiteen allerede 19. januar 2017 skulle ha høring på 
denne saken. Norsk Seterkultur jobba med saken, og til tross for at vi her foregriper 
kommende år litt, tar vi med at vi sendte uttalelse til næringskomiteen, og at vi også møtte 
og framførte vårt budskap under høringen. 

 

 
 
 
 
Hans Bondal 
Leder 
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Styret 2015-2016 

Styret har vært: 

Hans Bondal, leder 

 
Figur 1. Hans Bondal 

 

Siv Beate Eggen, nestleder 

 
Figur 2. Siv Beate Eggen 

 

Per Sæther 

 
Figur 3. Per Sæther 

 

Erik Fleisher 

 
Figur 4. Erik Fleisher 
 

Marit Skjelstad 

 
Figur 5. Marit Skjelstad, Landbrukssamvirke 
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Varamedlemmer: 

 

1. Vara: Nils Sigurd Drabløs 

 
Figur 6: Nils Sigurd Drabløs 

 

2. Vara:  Bjørn Karsten Ulberg 

 
Figur 7. Bjørn Karsten Ulberg 
 

3. Vara : Ingrid Arneng  

 
Figur 8. Ingrid Arneng  
 

 

 

Valgkommite har vært:  

1. Odd Arne Espeland 

2. Stein Brubæk 

3. Åshild Dahle 

 

 

 

Årsmøte 2016 

Årsmøtet 2016 ble gjennomført på Dombås den 9. april. Det ble lagt sammen med et 

fagseminar 8. april i samarbeid med Norsk Gardsost. Innledere der var bla leder i Norsk 

Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg, Harald Volden fra TINE om grasbasert 

melkeproduksjon, grunnlegger av Norsk matkultursenter Andreas Viestad og  Anne Karin 

Hatling om verdiskaping på stølen. Andre tema som ble tatt opp var beskytta betegnelse på 

setersmør. 



 

 

5 

 



 

 

6 

 



 

 

7 

 

 



 

 

8 

 

 
Figur 9. Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag om seterdriftas betydning 

 

 

 

 
Figur 10. Andreas Viestad hold et innlegg om det moderne, Nordiske kjøkken. Her i dialog etter innlegget 

 

 

 

 

Styremøter 2016  

Norsk seterkultur har hatt 4 styremøter i 2016: 5.02, 21.03, 24.05 og 28.10.  Tre av disse har 

vært telefonmøte. Fysisk møte er avholdt i TINEs lokaler i Lakkergata 23 i Oslo. Temaene for 

møtene var blant annet arbeidet med beskytta betegnelse og kriterier, medlemmer, økonomi, 

ny landbruksmelding og landbrukspolitikk,  jordbruksoppgjøret, seterpris, aktiviteter og 

deltakelse på store arrangement  
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Sekretariat  
Jostein Sande har fått utvidet sekretærfunksjon i forhold til media og kommunikasjon. Han 

har ansvar for medlemsbladet «Seterbrukaren» samt oppdatering av Internett. Norsk 

seterkultur har også driftingen av den digitale seterveilederen på http://www.seterrettleiar.no/. 

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

 

Katharina Sparstad har vært sekretær lokaliasert hod Valdres Natur- og Kulturpark. Hun har 

også vært prosjektleder beskytta betegnelse av setersmør. Arbeidsinsatsen har i 2016 gått 

langt ut over bidraget fra Norsk seterkultur, slik at Valdres har bidratt med betydelig 

arbeidsinnsats til Norsk seterkultur i 2016. 

 

Svein Løken har vært regnskapsfører og handtert medlemsregisteret og medlemsfaktura. 

 

 
Figur 11. Redaktør Jostein Sande 

 

 
Katharina Sparstad 

 

 

 

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

Pr 01.01.2017 var det 386 medlemmer i Norsk seterkultur. Pr 1.1.16 var det 399. 

 
 

Økonomi og årsregnskap 
Det økonomiske resultatet for 2016 ble et underskudd på kr 36913. Budsjettert overskudd var 

på kr 17250. Inntekstkontingenten var på totalt kr 135100. Årsaken til underskudd var at vi 

ikke fikk budsjettert mva- kompensasjon. 

 

 
Figur 12. Regnskapsfører og stølsbruker Svein Løken 

http://www.seterrettleiar.no/
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Årsresultat og budsjett 2017 
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skiftes
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Revisjonsrapport
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Media 
Seterbrukaren 
Det er gitt ut 3 medlemsnummer i 2016. Medlemsbladet kom i mars, juni og november. 

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

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

 

 

 

 

                                                        
 

 

 

 

 

www.seterkultur.no 

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

innenfor tema seterkultur. 

 

Seterveilederen på web 

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

 

Facebook 

Facebook-siden til Norsk seterkultur har økt antall «likes» fra 3500 1. mars 2016 til 4048 31. 

mars 2017.  

 

 

http://www.seterkultur.no/
http://www.seterrettleiaren.no/
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Pressemeldinger, artikler og leserinlegg 
I forbindelse med søknad om beskytta betegnelse for setersmør er det sendt ut en 

pressemelding i fra Matmerk i samarbeid med Norsk seterkultur 

 

 
 

 

 

Norsk seterkultur sendte også egen pressemelding til Nationen: 
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Politikk 
Innspill til melding og jordbrukspolitikken 

Norsk seterkultur har levert innspill til melding om ny jordbrukspolitikk. 

 

 
Innspill til Jordbruksforhandlingene 2016 
Norsk seterkultur har kommet med følgende innspill til faglagene i forbindelse med 

jordbruksforhandlingene 2016: 

 
Viktige saker til jordbruksoppgjøret 2016 for oss er: 

 Rammevilkårene er svært viktig for setring og allsidig beitebruk. 

 Beitetilskuddet må beholdes / økes, for å få økt beiting, også som en del av «det grøne skiftet» 

 Mottaksplikten må opprettholdes som i dag, da denne ligger i bunnen for de fleste  
nisjeprodusenter / produsenter av lokal mat 

 Fraktutjevningen må opprettholdes, viktig både for leveranse og varemottak, og en reduksjon eller 
fjerning her vil kunne ramme setringen svært kraftig. 

 RMP, her må det fortsatt opprettholdes og helst økes, og prioriteres setring. Dette tilskuddet har gjort 
at setring har blitt opprettholdt og videreutvikla, og at setra er blitt gjenopptatt i visse områder.  
Tilskuddet gjennom RMP vil være helt nødvendig for å styrke seterdriften, og dermed å utnytte det 
fortrinn beiting i utmark har både for kulturlandskap og produktkvalitet / lokalmatproduksjon.  

 SMIL – midler bør også opprettholdes, med tanke på å vedlikeholde en del av de gamle 
kulturlandskapene og kulturminnene som finnes i forbindelse med seterområder. 

 Setring / reiseliv / lokalmat henger ofte tett sammen, seterdrift foretas særlig av små og mellomstore 
bruk, og disse er også oftest de som produserer lokal mat.  

Setring er heller ikke en uvesentlig del av mjølkeproduksjonen i Norge. Tine henter mjølk fra ca 9000 
tappepunkter, hvorav nærmere 1100 bruker seter.  Dette tilsvarer  ca 12% . Tilsvarende for Q-meieriene er ca 
275 tappepunkter og 18 som bruker seter, eller 6,5 %. For Q-meieriet Gausdal er imidlertid prosenten som 
setrer helt oppe i 24 % ( 18 stk av 75 stk ). 
 
Mvh 
Norsk Seterkultur 
Hans Bondal 
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Frivillige organisasjoner og statsbudsjett 

I forbindelse med statsbudsjettet 2015 ble støtten via LMD til frivillige organisasjoner 

foreslått fjernet. Saken ble tatt videre av Norsk Hagelag som arrangerte flere 

samarbeidsmøter. For Norsk seterkultur deltok Erik Fleisher. I statsbudsjettet 2016 var støttet 

foreslått en utfasing. Frivillige organisasjoner etter initiativ fra Norsk Hagelag gikk sammen 

om et felles utspill om å beholde støtten.  

 

 

Grunnstøtten til landbruksorganisasjonar står for fall! 

Lagt inn 22. oktober 2016 av Jostein  

Norsk Seterkultur, Spire, Natur og Ungdom, Norske Lakseelver, Det norske Skogselskap, Det norske 
hageselskap, Stiftelsen norsk kulturarv, Bygdekvinnelaget, Kvinner i Skogbruket, Norges Vel, 
Vitenparken, Norges Birøkterlag, Biologisk-dynamisk Forening, Hanen, OIKOS – Økologisk Norge, 
Bondens marked, Slipp oss til – ungdom inn i landbruket, Geitmyra matkultursenter for barn 
 
 
Felles uttalelse i tilknytning til Prop 1 S 
Kapittel 1138, post 70, ”Støtte til organisasjoner” 
Vi viser til Næringskomiteens innstilling 8.s om bevilgninger over statsbudsjettet for 2016 og felles 
uttalelse til Næringskomiteen fra 20 av de berørte organisasjonene i forkant av fjorårets 
budsjettbehandling. 
 
For tredje år på rad innebærer regjeringens utkast til statsbudsjett et forslag som på sikt vil innebære 
en svekkelse av aktiviteten i organisasjoner som arbeider innenfor landbruks- og matpolitiske 
satsningsområder. Næringskomiteens innstilling og påfølgende budsjettbehandling har de to 
foregående år bidratt til å reversere kuttforslag. Budsjettframlegget for 2017 varsler en omlegging fra 
grunnstøtte til prosjektstøtte fra 2018 og at forvaltning av ordningen overføres til 
Landbruksdirektoratet etter søknad om prosjektstøtte. 
 
En omlegging fra grunnstøtte til prosjektstøtte vil svekke organisasjonenes forutsigbarhet. I 2013 
inngikk 14 av organisasjonene treårige samarbeidsavtaler med Landbruks- og Matdepartementet, en 
ordning som ikke er videreført. Ved stortingsbehandlingen stemte samtlige politiske partier med 
unntak av Høyre og FrP imidlertid for et forslag om å videreføre denne ordningen. Landbruks- og 
Matdepartementet valgte i fjor å tolke vedtaket som en ettårig videreføring. Årets budsjettforslag 
innebærer således forslag om et definitivt brudd på prinsippet om forutsigbar grunnfinansiering 
gjennom flerårige samarbeidsavtaler og er i strid med Næringskomiteens innstilling og intensjonen i 
Stortingets vedtak. 
 
En omlegging fra grunnfinansiering til prosjektfinansiering vil ytterligere svekke organisasjonenes 
evne til å utløse prosjektfinansiering og frivillighet. Prosjektfinansiering utgjør allerede 
hovedinntektskilden for de fleste organisasjonene. Evnen til å utløse prosjektfinansiering forutsetter 
en basisorganisasjon med kompetanse og ressurser som kan utløse konkurranseutsatt 
prosjektfinansiering. Tilsvarende utgjør grunnstøtte en basis for å utløse det betydelige frivillige 
bidrag organisasjonene forløser. 
 
Verdien av det ideelle engasjement og det frivillige bidraget disse organisasjonene tilfører 
samfunnet, vil svekkes av den foreslåtte omlegging til prosjektfinansiering. 
Vi ber på denne bakgrunn om at næringskomiteen bidrar til at regjeringens forslag til omlegging fra 
grunnstøtte til prosjektstøtte ikke gjennomføres og at ordningen med flerårige samarbeidsavtaler 
gjenopprettes. 
 

http://www.seterkultur.no/?p=1709
http://www.seterkultur.no/?author=2
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Nedenfor fra Klassekampen: 

 

 
 
Invitasjonen til Landbruks- og matministeren 

Etter styremøtevedtak ble Landbruks- og matminister Jon Georg Dale invitert på seterbesøk i 

Valdres.  

 
Til landbruks- og matminister Jon Georg Dale 
 Norsk seterkultur er en landsdekkende organisasjon som arbeidet for å ta vare på- og videreutvikle seterdrifta i 
framtida. Vi tar i ulike sammenhenger et ansvar som representant for norsk og nordisk i ulike fora nasjonalt og 
internasjonalt. I 2016 ble vi blant annet invitert til å dele vår kunnskap på FN – FAO sin digitale 
kunnskapsplattform. 
Vi har forstått at du, Jon Georg, er opptatt av både dyrevelferd, kulturlandskap og å øke matproduksjonen i 
Norge. Vi har derfor den glede av å invitere deg til et ganske uformelt besøk på en av de flotte setrene våre i 
Valdres for å bli bedre kjent med norsk seterkultur. 
 Vi kan godt sette en dato, men vi kan også likegodt la valg av dato være opp til deg så lenge det er i 
tidsrommet 1 juli til 20 august. Setra ligger i Sandalen i Vang i Valdres, midt mellom Oslo og Bergen. 
Kanskje du likevel er forbi mellom Oslo – Bergen i den perioden. 
 Vi vet du er en travel mann, men vi vil sette veldig stor pris på om du tar deg turen til fjels. Vi lover godt stell 
og rømmegrøt dersom du takker ja til invitasjonen! 
  
Les mer om Norsk seterkultur,  FAO sine sider og om Sparstadtrøe i Sanddalen her: 
 www.seterkultur.no, http://www.fao.org/family-farming/en/ 
http://www.valdres.no/opplevelser/sparstadtroe-i-sanddalen-p614513 og på Facebook som Sparstadstølen i 
Sanddalen. 
  
Vi ser fram til å høre fra deg! 
Mvh 
Norsk seterkultur ved  
Katharina Sparstad 
 

Invitasjonen ble dessverre avslått  

http://www.seterkultur.no/
http://www.fao.org/family-farming/en/
http://www.valdres.no/opplevelser/sparstadtroe-i-sanddalen-p614513
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Samarbeid med andre organisasjoner og arrangement 
Frivillighetsregisteret 

I 2016 registrerte Norsk seterkultur seg inn i Frivillighetsregisteret. Intensjonen er deltakelse i 

Frivillig Norge. 

 

Hanen 

Grüne Woche i Berlin februar 2016 

HANEN har videreført samarbeidet med Norsk seterkultur om nasjonal markedsføring av 

seterbedrifter og fått støtte fra Innovasjon Norge til å markedsføre seterbedrifter på Grüne 

Woche i Berlin i 2016. Åtte seterbedrifter dro til Berlin for å markedsføre både seterbedrifter 

og også reiselivet generelt.  

 

 

 



 

 

22 

 

På møte med HANEN i Oslo den 19. februar 2016 ble organisasjonene enige om å sende ut et 

felles spørreskjema med spørsmål både om relevans av beskytta betegnelse og behov for  

nasjonalt nettverk for seterbedrifter. På møtet deltok Bernt Bucher Johannesen og Bianca 

Gelink frå HANEN og Hans Bondal og Katharina Sparstad fra Norsk seterkultur.  

 

Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget 

Møte med faglagene i forbindelse med jordbruksforhandlingene 2016  

Norsk seterkultur 9. mars hadde møte med både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og 

småbrukarlaget i Oslo. Fra Norsk seterkultur deltok leder Hans Bondal og redaktør Jostein 

Sande. Tema som ble drøftet var beitetilskudd, Regionalt Miljøprogram, fraktutjevning, 

setring/ turisme/ lokalmat, smilmidler, seterbrukere betydning og antall mm. 

 

Norsk Gardsost 

Norsk seterkultur har samarbeidet med Norsk Gardsost om utarbeidelse av søknad om 

beskytta betegnelse for setersmør der Ragnhild Nordbø og Kathrin Aslaksby har bidratt med 

faglige innspill. De to organisasjonene samarbeidet også om en felles fagsamling i tilknytning 

til sine årsmøter på Dombås 8. april 2016. 

 

Bedre og økt beiting i Møre og Romsdal 

Prosjektet "Bedre og økt beiting i Møre og Romsdal" er et tiltak som er satt i gang for å øke 

utmarksbeitinga i Møre og Romsdal. Prosjektet nå fullfinansiert med BU-midler gjennom 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Tine, Landbruksrådgivinga v/ Landbruk Nordvest og 

Norsøk har ansvar for hvert sitt delprosjekt, Norsøk har tatt over rollen som Bioforsk 

Økologisk. 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. Sekretær i prosjektet har vært 

Arnar Lyche, i Møre og Romsdal Bondelag. 

 

Dyrskun 2016 

I september var Norsk seterkultur representert med stand på Dyrsku`n i Seljord, hvor vi delte 
en større stand med Telemark Bygdekvinnelag og Budeieveven. Vi kokte gubbost, prim, 
geitmjølkskarameller m.m. og delte ut smaksprøver av dette. Vi delte ut alt vi hadde, etter å 
ha kokt ned rundt 50 liter mjølk i løpet av disse dagene. Vi pratet med folk, og vi hadde godt 
med besøk på standen. Til sammen var vi 7 personer med, men skulle gjerne vært flere, da 
det her var lange dager. Torsdag var det rigging av stand, men oppsett av Grindhus fra Møre 
som Per hadde med. Fredag var det åpent i 14 timer, lørdag 12 timer og søndag 10 timer.  
Standen til Norsk seterkultur ble vist på NRK nett-TV i innslag sammen med Bygdekvinelaget. 
 

 
Figur 13. Fra standen til Norsk seterkultur på Dyrsku`n 
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Dyregod-dagane 2016 
"Dyregod-setra" var også i år godt besøkt, og vi registrerer at vi prater med folk  busett lengre 

og lengre unna Møre og Romsdal når vi står på stand. Mange er nysgjerrige og vil sjå og 

smake på setermaten som blir laga til. Andre kjem for å dele eigne minner og opplevingar. 

Marit  Hoel var som tidlegare år i full sving som budeie, og med å fortel om setertradisjonar 

frå Nordmøre.  Paul Einar Sæther, ferdig med to-årig agronomkurs ved Sogn jord og 

hagebruksskule no i vår, var med som budeiedreng og "lærling". Dyregod-dagane er ei messe 

der bygdenæringar, landbruk og dyr står i fokus og hadde i år 18350 besøkande fordelt over 3 

dagar. Med helsing Eli og Per. 

 

 
Figur 14. Tove Fugelsnes intervjuer Marit  Hoel om ysting og setertradisjoner på "Setra" på Dyregod-dagane 

2016. Innslaget vart sendt i " Naturens verden" på Nrk P1 18.09.16. 

 

 

Såmmårkauk i Krogsgården  
Et årlig arrangement og en lokal markedsdag i bygdetunet Krogsgården. I 2016 var det 13. 

august. 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 

 

 

Stølsfestivalen i Valdres 

Norsk seterkultur har fått en henvendelse fra Stølsfestivalen på Vaset i Valdres om deltagelse. 

Stølsfestivalen er et privat arrangement som avholdes årlig første helgen i august. 

Arrangørene har invitert Norsk seterkultur til å delta på stand og bidra til å øke 

kunnskapsnivået om stølsdrift for de som jobber med – og deltar på arrangementet. 

 

Slowfood Hardanger 

10. desember arrangerte Slowfood Hardanger Terra Madre-dagen. Norsk seterkultur var 

invitert til å holde et innlegg om status for seterdrift, og om søknaden om beskytta betegnelse 

av setersmør. 
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Internasjonalt samarbeid 
Fæbodriksdagen i Sverige 
Norsk seterkultur ved Erik Fleisher deltok Fæbodriksdagen 23.september i Ambjørby, 2016.   
 
Hovedtema på seminardagen var utmarksbruk.   
Her utdrag frå referat frå turen ved Knut Ola B. Storbråten:  
Det manglet ikke på hjertelig velkomst for nordmannen som straks fant seg til rette blant likesinnede i 
møtesalen. Her var representanter fra stat og kommune, fagfolk fra SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), 
håndverkere mm. Imidlertid var det ikke så mange seterbrukere å møte, noe som hadde vært ønskelig. 
Foredragene tok for seg ulike sider ved utmarksbruken som seterkulturen representerer. Fra Norge fikk vi høre 
Riksantikvaren fortelle om registreringer av arkeologiske forekomster og nyere tids kulturminner i utmarka. 
Biologisk kulturarv, et felt som interesserer undertegnede spesielt, var også tema. Vi fikk visshet om hvor viktig 
seterkulturen og det åpne, skjøttede landskapet er for opprettholdelse av det biologiske mangfoldet. Dette er jo 
ikke nyheter for den seterinteresserte men likevel en hyggelig påminning. Og mangfoldet kan ligge godt skjult i 
dvalemodus i gjengrodde landskap i mange år, ventende på sollys og bedre tider. Nettopp denne erfaringen har 
jeg sjøl gjort meg gjennom restaureringen av seterlandskap. Et annet fasinerende tema er sammenblandingen 
eller sameksistensen mellom seterkultur og finnekultur, et særtrekk fra grensestrøkene. Hvem kom først? 
Finnen eller bonden? Uansett har begge kulturer levd i sameksistens i den samme utmarka i mange 
generasjoner og påvirket hverandre. Nettopp i dette skogfinske seterlandskapet har også en svært mystisk figur 
sitt opphav: den inntil nå for meg ukjente «pukharen», en slags dokke eller figur som nabobudeia «på skjær 
puk» kunne plassere i fjøset ditt for å kaste forbannelse over buskap og avdrott!   
På seminaret i Ambjörby var imidlertid ingen pukharer å se og jeg tar derfor gjerne turen grensen igjen for å 
oppleve seterkulturen i nabolandet. Men denne gangen vil jeg oppleve det svenske seterbruket i praksis! Jeg 
gleder meg allerede! 
 Knut Ola B.Storbråten, Konservator i Anno museum og museumsbudør i Skålbergsætra, Nord-Odal 
 

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».  

 

 
 

Norsk seterkultur har oversatt og delt tekst om arbeidet med beskytta betegnelse på sidene til 

EFNCP.  



 

 

25 

 

Deltakelse i FN sin FAO sin kunnskapsplattform for familielandbruket (Family Farming 

Knowledge Platform, FFKP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2016 har Norsk seterkultur delt artikkel fra Bioforsk/Hanne Sickel om dokumentasjon av 

næringsinnhold i setermelk. 

 

 
Interregsamarbeid 
Norsk samarbeider med   Bioforsk Midt Norge i  interegprosjektet «Utmarksbeite – biologisk 
kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid». Temaet er  «natur- og kulturarv». Arbeidet er 
basert på Interreg-regioner i «Nordens Grønne Belte og Indre Skandinavia», som inkluderer 

Norsk seterkultur er invitert – og har sagt ja til å bidra med 

relevant kunnskap om seterdrift og familielandbruk i rurale 

områder. Kunnskapsplattformen samler digitalisert 

informasjon om familielandbruk fra hele verden; inkludert 

nasjonale lover og forskrifter, offentlig politikk, beste 

praksis, og statistikk, forskning, artikler og publikasjoner. 

Informasjonen skal samles fra aktører på ulikt nivå som 

regjeringer, forskningsinstitusjoner, universiteter, frivillige 

organisasjoner, utviklingsorganisasjoner og bondeorgani-

sasjoner som er villige til å delta i prosjektet ved å levere 

relevant, nøytral og kvalitetssikret, informasjon. Mer info på 

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

 

 

http://www.fao.org/family-farming/en/
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Trøndelagsfylkene og Hedmark på norsk side og tilgrensende län på svensk side. Norsk seterkultur er 
representert ved Siv Beate Eggen og Per Sæther.  

 

 

Søknad om beskytta betegnelse for setersmør 
Norsk seterkultur har søkt om beskytta betegnelse for setersmør. Produktforskriften ble 

ferdigstilt og er under behandling hos Mattilsynet før den går vider til høring. 

 

 
Produksjonsforskrift 

Forskrift om beskyttelse av Setersmør som betegnelse for tradisjonelt særpreg 
Fastsatt av Mattilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av 
opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på 
næringsmidler § 15, jf. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. 
(matloven) § 30, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. 
 
§ 1  Beskyttet produktbetegnelse 

 
Setersmør 
Produktbetegnelsen Setersmør kan brukes på smør produsert i samsvar med vilkårene i 
denne forskriften.   

 
§ 2 Produksjonsmetode 
 
1. Produktbeskrivelse 

Setersmør er smør foredlet på seter av syrnet fløte/rømme fremstilt av upasteurisert 
setermelk fra ku. Setersmør er mykere og har en sterkere gulfarge enn vanlig smør. 
Setersmør skal ha et saltinnhold på mellom 1,5 – 2,5 %.  
 

2. Produksjonssted 
Setersmør skal være foredlet på en seter eller i en småskala foredlingsenhet i tilknytning til 
en seter. Seter defineres her som et produksjonssted for melk beliggende utenfor gårdens 
driftssenter. Setra skal ha tilgang til beite i utmark. Setergrend/stølslag omfattes også av 
definisjonen.  
 
Unntak fra foredling på seter kan gjøres i de tilfeller der setermelka tradisjonelt har blitt 
fraktet ned til gården på grunn av kort avstand til gårdsbebyggelsen. 

 
3. Beite og melkeråvare 

Setermelk skal være produsert av kyr som har høstet minimum 70 % av tørrstoffet av sitt 
daglige forinntak på seterbeite. Seterbeite defineres her som utmarksbeite og 
naturbeitemark knyttet til seterområdene. Kyrne skal gå fritt på beite på dagtid, og skal ved 
behov kunne stå inne i hus eller innhegning om natten. Kraftfôrforbruket pr. ku skal loggføres 
daglig.  
 
Kyrne må ha beitet 14 dager på utmarksbeite/naturbeitemark før melken kan brukes til 
fremstilling av Setersmør.  
 

4. Foredling 
Melken skal separeres rett etter melking mens den ennå er spenevarm. Fløten fra 
separeringen skal syrnes umiddelbart med mesofile melkesyrebakterier ved 13-22 °C i ca. 20 
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timer, eller lengre ved lavere temperatur, inntil pH 4,3 – 4,5 er oppnådd. Rømmen skal lagres 
kaldt ved 4 °C inntil kinning, men maksimum i 14 dager.  
 
Før kinning skal temperaturen i rømmen heves til 8-12 °C. Kinningen er ferdig når fettet har 
skilt seg fra kjernemelken og kittet seg sammen til smør/smørknupp.  Saupet skal tappes ut 
og smøret skal skylles med nytt rent vann inntil vannet er helt transparent og sauprestene er 
borte. Til slutt skal overflødig vann eltes ut av og salt eltes inn i smøret. Saltmengde kan være 
mellom 1,5-2,5 %. Både havsalt og koksalt kan benyttes, men saltet skal være kvernet.  
 
Smøret skal pakkes og lagres kaldt eller fryst.  
 

§ 3  Merking 
Produkter som tilfredsstiller kriteriene i denne forskriften kan bruke produktbetegnelsen 
Setersmør som varebetegnelse og logoen for Beskyttet tradisjonelt særpreg.  
 

§ 4  Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft straks. 

 
Vedlegg: Næringsmidlets tradisjonelle karakter 

Tradisjonelle råvarer og sammensetning 
Setersmør har tradisjonelt blitt produsert av syrnet fløte fra upasteurisert setermelk. Slikt 
smør er også tradisjonelt saltere enn vanlig smør for å bedre smørets holdbarhet.  
 
Tradisjonell produksjonsmetode 
Seterdrift nevnes allerede i den eldre Gulatingsloven (siste halvdel av 1000-tallet), men det 
må antas at seterdrift er enda eldre siden det i loven også refereres til «seterdrift i gammel 
tid». Pollenanalyser og arkeologiske funn viser at det har vært beitebruk i seterområdene i 
Norge i flere tusen år. Seterdrift ble mer vanlig etter svartedauden (1347-1351), og på midten 
av 1800-talet regner man med at det var ca. 100 000 setre i drift. Setring ble brukt både for å 
utnytte beiteressursene i utmarka, og for at innmarka hjemme på gården skulle kunne brukes 
til produksjon av vinterfôr og andre produkter. Setrene lå alltid ved en bekk eller kilde som 
kunne brukes til kjølig og lagring.  
 
Tradisjonelt ble tre brukt som materiale til både melkespann og annet kjørel til lagring av 
syrnede produkter. Alle produkter hadde sin egen butt for å bevare den rette 
melkesyrekulturen i treverket.  
 
Før separatorens tid (før ca. 1900) ble rømme fremstilt ved at melken ble satt kjølig i 
rømmekoller for oppfløting, før fløten ble syrnet. Etter at separatoren ble tatt i bruk har 
rømme blitt fremstilt ved syrning av fløte fra separert melk.  
 
Til kinning ble det brukt stampekinne eller sveivekinne. Både rømmen og kinna ble temperert 
før kinning. Var de for varme kunne smøret lett overkinnes, og var de for kalde kunne det ta 
flere timer før det ble smør. Når det hadde blitt smør ble smøret tatt i et trau eller en egen 
vaskebutt og eltet eller vasket med rent og kaldt vann. Enkelte steder var det tradisjon for å 
elte ut saupet istedenfor å vaske smøret med vann. For smør som skulle lagres lenge var 
vasking viktig for å hindre harskning. Etter elting/vasking ble smøret saltet, eltet og lagt i 
tette butter med lokk. Det meste av smøret ble fraktet ned til bygda for salg. Gårdene hadde 
ofte sitt eget bumerke. 
 
Næringsmidlets særlige kjennetegn  
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Setersmør har en mykere konsistens og gulere farge enn vanlig smør. Dette kan tilskrives 
setermelkens sammensetning, som igjen kan tilskrives kvaliteten til seterbeite og 
beitemønster. Setermelk har et lavere innhold av mettede og mellomlange fettsyrer, et 
høyere innhold av lange og flerumettede fettsyrer, mer omega 3 i forhold til omega 6, et 
høyere antall terpener og mer antioksidanter enn i vanlig melk. Smaken til Setersmør er 
beskrevet som frisk og syrlig.  

 

Fra nettsidene til Matmerk:  

 

 
 

 

Målbedrift under Valdres Næringshage 

For videre prosess er Norsk seterkultur blitt en målbedrift under Valdres Næringshage. I 

forkant av søknaden er det gjennomført en spørreundersøkelse i regi av Valdres Næringshage 

for å undersøke aktualitet og relevans. Ca 100 seterbedrifter fikk tilsendt spørresjema på e-

post med svarprosent på 66. I spørreundersøkelsen ble det også lagt inn spørsmål knyttet til en 

felles digital nettside samt medlemskap i HANEN. 
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Takk for et godt samarbeidsår 2016! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


