
UNESCO-prosjektet

Innskriving av seterkulturen på 
UNESCOs representative liste 
over immateriell kulturarv



• Matproduksjon i 
utmark

• Melk med spesielle
kvaliteter

• God dyrevelferd
• Godt omdømme

Målet vårt er å ta vare på og styrke seterdrifta

fordi den gir oss:



Stølsdrift er viktig for fler enn oss
Miljø– og klimaverdier:

 Utmarksbeite hindrer gjengroing, opprettholder biologisk mangfold og øker 
karbonbinding/ albedoeffekten 

 Kulturminner

 Infrastruktur 

 Tar vare på bygningsmiljø

 Styrker selvforsyningsgraden

 Dobbel avdrått fra samme dyr (lavere klimaavtrykk) 

Økonomiske verdier:

 Sparer innmarksbeiter til vinterfor

 Økt verdiskaping av stølsmelka/lokal foredling

• Tilleggsnæring opplevelser

 Ringvirkninger for lokalsamfunnet: Økt attraksjonsverdi. flere gjestedøgn

Sosiokulturelle verdier:

 møtepunkt mellom landbruk, kulturarv og folk

 Pedagogisk arena

 Alliansebygging

 Kunnskap

 kulturarven gjøres tilgjengelig gjennom aktiv seterdrift

 Den kloke hånd

 Opplevelsen 

 Identitet
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1. Økonomi

Politisk

Kanalisere virkemidler/tilskuddsordninger

Redusere kostnader 

Styrke næringsinntekten/tilleggsnæringer

2. Miljø – lokal forvaltning
 Skjerme 
 Utvikle

3. Kultur – styrke seterkulturen
 Møteplasser - inkludere
 Involvering – på tvers av sektorer og nivå
 Rekrutering - formidling, kurs, kompetanse
 UNESCO – seterdrifta betyr mye for mange

Norsk Seterkultur jobber etter ulike strategier



Noen byggverk og naturområder er av så stor betydning at verden har et ansvar for å ta vare på de 
for kommende generasjoner. Dette gjelder også den levende kulturarven…

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon



Inskripsjon på UNESCO sin liste for immateriell kulturarv

Multinasjonal søknad

• Jobber tett sammen med Sverige og Förbundet
svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF)

• Seterkulturen er en del av en felles, nordisk 
høstingskultur. Vi har også til felles at det har vært 
en kvinnekultur. 

• Søkt og fått EU-midler gjennom ERASMUS+ 
(Småskalapartnerskap) 

• Døråpner for samarbeid med fjellområder i andre 
EU-land

• Felles søknad sendes inn fra Sverige for å unngå 
«kø» i Norge



Med immateriell kulturarv menes praksis, framstillinger, uttrykk, 
kunnskap og ferdigheter som kjennetegnes av at de:

• er levende
• stadig gjenskapes i pakt med sitt miljø og sin samtid
• er meningsfull og identitetsskapende for fellesskap og grupper
• er del av en bærekraftig utvikling
• ikke bryter med anerkjente menneskerettigheter
• anerkjennes som kulturarv av de som praktiserer den



Arbeidet startet etter årsmøtevedtak Norsk 
seterkultur I 2018

Tidsramme: Utkast er sendt ISOF (Institutet før 
språk og Folkminnen og Norsk Kulturråd, og søknaden 
ble godkjent godkjent av begge lands 
Kulturdepartement desember 2022. Vi jobber nå med 
tilbakemeldingene. Endelig søknad leveres mars 2023. 
Ferdig behandlet desember 2024.



Prosjektledelse - team

Hege Hovd Biolog, seterbruker

Linda Ramberg Reiseliv, strategi/prosess

Kari T. Sundt Events, budeie

Kontorsted: Vingelen, Nord-Østerdal

Styringsgruppe
Styret i Norsk seterkultur, VNK (katharina) og 
medlemsansvarlig Svein Løken



Ressursgruppa for UNESCO-prosjektet

Katharina Sparstad
Daglig leder Norsk Seterkultur

Siv Beate Eggen
Styreleder Norsk Seterkultur

Knut Ola Storbråten
Nestleder Norsk Seterkultur

Hilde Riis
Norsk Bufe

Turid Nordbø
Norsk Gardsost

Jostein Sande
Seterbruker Møre og Romsdal

Hans Bondal
Seterbruker Innlandet

Even Hov
Sogn Jord- og Hagebruksskule

Valborg Kvakkestad
NIBIO

Håkan Tunon
Sveriges lantbruksuniversitet

Knut Aastad Bråten 
Jørn Hilme-stemnet

Erik Lillebråten
Norsk Kulturarv

Andreas Viestad
Geitmyra Matkultursenter

Kari Randen
Fjellnettverket

Kurt Ole Linn
Seterentusiast

Håvard Holeplass
Landbrukskontoret Hol kommune

Bolette Bele
NIBIO

Hilde Rigmor Amundsen
Norsk institutt for 
kulturminneforskning (NIKU)

Mari Bjørnsrud-Gabrielsen



Hvorfor UNESCO?
• Antall seterbrukere går dramatisk ned. I Norge er det rundt 900 – i Sverige er 

det under 200 med melkeproduksjon . Undersøkelser gjort av AGRIanalyse
2019 viste at hele 40 % vurdere å slutte, eller er usikre på om de vil drive 
seter i framtida. 

• Seterkulturen er vår felles kulturarv
• Framtidig seterdrift er avhengig av felleskapets vilje
• Vi trenger derfor felleskapet sin bekreftelse på at dette er viktig for 

felleskapet



Hovedmål UNESCO
Ta vare på seterkulturen og sikre møteplasser 
for naturlige overføringer av kunnskap
fra generasjon til generasjon

Arbeidet er en bevisstgjøringsprosess:

• Samle informasjon om seterkulturen, lage 
dokumentarfilm. 

• Arrangere kurs, f.eks. lokking, 
ysting/kinning mm

• Synliggjøring, bl.a. gjennom media

• Bygge allianser, finne støttespillere, 
både politisk og andre



1. Muntlige tradisjoner og uttrykk - f.eks. historier, myter og eventyr, ord/beskrivelser knyttet til drifta
2. Utøvende kunst – f.eks. lokking, kaukning, musikk, festivaler, folkemusikk knyttet til setra
3. Sosial praksis, ritualer og høytidsfester – f.eks. ritualer ifm buferd, haugafolk, seterarrangementer
4. Tradisjonelt håndverk – f.eks. mjølkeproduksjon og -foredling, matkultur, seterhus og utstyr 
5. Kunnskap og praksis som gjelder om naturen og universet – f.eks. håndbåren kunnskap om

kommunikasjon med dyr, utmarksbeite og ressursutnyttelse, lokalkunnskap om naturen, 
værtegn etc

5 domener på Representative list:
Vi kan svare på en – eller alle fem



Begrep

Vi skiller mellom

1. seter (det fysiske stedet)

2. seterdrift
(produksjonen/aktiviteten)

3. seterkultur (alle som har et 
forhold til det)

Så hva er seterdrift? I Norge er
melkeproduksjon essensielt for 
seterdrift. Det er det ikke I Sverige

Vi skal og vil ha utvikling, og kan
nyutvikling gi tap av kunnskap?

Og hva når deler av kulturen er
koblet fra selve drifta? Er det
fremdeles seterkultur

Som lokking uten dyr eller TINEs 
seterrømme?



Arbeid til nå

• Forankring/involvere

• Støttespillere

• Samle /få oversikt over dokumentasjon

• Koble oss på forskningsoppgaver

• Søke om pengestøtte

• Mediearbeid

• Fagsamlinger

• Utredet mulighet for flere samarbeidsland 

• Studieturer i Norge og Sverige

• Filmet ferdig

• Aksjon Setra mi!



#setra_mi 
🍀Norsk seterkultur sin Instagram-konto



2023

Analyser av innsamlet datamateriale

Bearbeide søknaden

Samle støtteskriv

Ferdigstille kort dokumentarfilm (10 min) Opplegg for 
barn og unge

Nettverksarbeid

Ny nettside

https://tilseters.no

Fagsamling med Kompetansenettverket for lokalmat –
Midt Norge på Stranda med kinnekkurs og kurs i ysting 
av gammelost, 13.-15.mars 2023

Lokkekurs på Fagernes 2023

Annet

https://tilseters.no/


Finansiering

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra

• Innlandet Fylkeskommune (politisk vedtak)
• Vestfold og Telemark Fylkeskommuner
• Fjellandbruksmidler Trøndelag
• Tilretteleggingsmidler Trøndelag
• Nasjonale tilretteleggingsmidler over

jordbruksavtalen (Landbruksdirektoratet)
• Hedmark Landbruksselskap
• Norges Vel
• Sparebankstiftelsen DNB
• Erasmus+



Sparebankstiftelsen

Norsk Seterkultur tildelt 2,35 mill. til 
formidling av seterkulturen (for 2022-23)  

Viktigste målgruppe er barn og unge

Tre delprosjekter:

• Kartlegging og visualisering av seterkulturen

• Gjøre kunnskap og informasjon om 
seterkultur mer tilgjengelig

• Utvikle formidlingsopplegg 
for besøks-setre



Seterkultur gir tilskudd til 
formidlingstiltak
-gjennom støtten fra 
Sparebankstiftelsen

• Norsk Leirskoleforening – 4 leirskoler har søkt 
støtte til å etablere seteraktiviterer for 
leirskoler – Brennabu Leirskole er PILOT

• Etablert samarbeid med Norsk Smaksskole for 
barn

• DKS (Den kulturelle skolesekken) – Anno 
Museum og Valdresmusea utarbeider DKS 
opplegg

• Stølskurs - Setre som vil ta i mot skoleklasser 
eller holde seterkurs 
- får pedagogisk pakke og kan søke midler til 
mindre innkjøp/tilretteleggingstiltak for å 
etablere kurs



Hva vil en UNESCO-listeføring kunne bety for seterkulturen?

En bekreftelse på at det internasjonale samfunnet verdsetter denne 
kulturarven, og at tradisjonen og kunnskapen må sikres i framtida

• Stolthet

• Forplikter politikere til å ta vare på seterdrifta

• Gjør seterkulturen bedre rustet i f.eks. interessekonflikter

(bevist forvaltning)

• Tverrfaglig forpliktelse/engasjement

• Gi insitament for skoler, leirskoler, friuftsskoler m. fl til å bruke 
seterkulturen i læringsprosesser/rekruttering

• Døråpner for samarbeid /kunnskapsdeling med fjellområder i andre 
land

• Flere søkbare tiltaksmidler i Norge og EU

• Døråpner for verdiskaping

NB! Det er ikke snakk om vern, og vil ikke gi noen begrensninger for drifta 
på den enkelte seter, men en måte å øke seterdriftas status



Veien videre

• Bygge kultur for seterdrift

• Fortsette å jobbe med barn og unge og 
rekrutering

• Jobbe for økt kunnskap og 
kunnskapsdeling på setra

• Styrke grunnlaget for verdiskaping

• Økt samarbeid med andre
orgnisasjoner

• Nasjonalt nettverk for tilbydere

• Digitalt oversiktskart over ulike
driftsformer inkludert åpne seter

• Søke utviklingsprosjekt med andre
land



Om vi ikke skulle 
oppnå en listeføring 

Om det skulle være tilfelle, 
opplever vi ikke arbeidet som 
bortkastet. Prosessen i seg selv er 
svært positiv og arbeidet gir oss 
økt bevissthet og engasjement. 
Derfor tror at arbeidet i selv kan 
vitalisere setekulturen. Det er 
fortsatt en del gårdbrukere som 
ønsker å fortsette med seterdrift 
om forholdene ligger til rette. Og 
en ny generasjon unge 
seterbrukere ligger «på vent». 


