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Litt om meg
• Daglig leder i Norsk Seterkultur

• Kulturrådgiver i Valdres Natur- og 

Kulturpark 

• Agronom-Naturforvalter-GIS-operatør

• Tilleggsutdanning:

 Natur – og Kulturvegledning

 Kulturminnemiljø  og forvalting

• Politisk: NBS fylkesleder Oppland i 5 år, 

nestleder i sentralstyre 1 periode

• Styret i Innovasjon Norge, Oppland

• Verdiskapingsprogrammet for 

Kulturminner under Riksantikvaren i 

2006 – 2010

• Prosjektleder for beskytta betegnelse 

av setersmør

• Driver, strømløs seterbedrift i 25 år –

stølskafe og rømmegrøt,  selger ost og 

smør
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Valdres Natur- og Kulturpark

Ca 18000 inbyggere

Ca 18000 fritidsboliger



From the European web-site :

Our Nature, Regional and Landscape Parks of Europe are of vital 

importance. Their potential for the sustainable development of rural 

areas, for recreation and tourism, for environmental education and 

for nature conservation is still far from being exhausted. Often they 

are undervalued by the public and underinvested by decision 

makers. 

The project “Europe’s Nature-Regional-Landscape Parks” seeks to 

strengthen these parks by connecting park associations throughout 

Europe and promoting the parks’ value towards European decision 

makers. Up-to-date information on the tasks and objectives, realized 

projects and management of European Nature-Regional-Landscape 

Parks will be collected. In study tours to parks and their associations, 

knowledge and experiences will be gathered and shared.

2017  900 region 

parks in Europa. They 

are mapped in a New 

book:

http://www.european-parks.org/about-the-project/what-is-a-nature-regional-landscape-park


Bærekraft
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1. Økonomi

 Kanalisere virkemidler/tilskuddsordninger

 Redusere kostnader 

 Styrke næringsinntekten/tilleggsnæringer

2. Miljø – lokal forvaltning

 Skjerme 

 Utvikle

3. Kultur – styrke seterkulturen

 UNESCO

 Møteplasser

 Formidling, kurs, kompetanse

Strategier for å styrke seterdrifta



Sparstadstølen i Sanddalen

Produserer 

• Formidling

• Involvering

• Mat og opplevelser 

 Rømmegrøt og lapper

 Keramikk

 Setersmør



Kulturarvseksjonen Innlandet har bidratt med film og 

finansiering



Norsk Seterkultur fikk beskytta betegnelse for 
setersmør september 2019

Betegnelsen ble offisielt overbragt på Grüne Woche i 
Berlin 2020



Beskyttet opprinnelsesbetegnelse
Kreves en svært nær sammenheng mellom produktenes egenskaper/kvalitet 
og det geografiske produksjonsmiljøet. Alle trinn i produksjonsprosessen må 
skje i det geografiske området. 

Beskyttet geografisk betegnelse
Sammenhengen mellom produktenes egenskaper/kvalitet og det geografiske 
produksjonsmiljøet må dokumenteres, men trenger ikke å være like sterk 
som for beskyttet opprinnelsesbetegnelse. Alle trinn i produksjonsprosessen 
trenger ikke å skje i det geografiske området.

Beskyttet tradisjonelt særpreg
Denne beskyttelsen kan oppnås for næringsmidler som har en tradisjonell 
karakter enten ved bruk av tradisjonelle råvarer eller tradisjonell 
produksjonsmåte. Kan produseres hvor som helst i Norge.

Forvaltes av Stiftelsen Norsk mat (tidligere Matmerk)
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Dokumentasjon
Hva skiller dette fra annet smør

Tradisjon 



Innhold

Hanne Sickel ved 

NIBIO (Bioforsk

Øst, Løken

Dr. Hanne Sickel har i sin studie, "Effekter av vegetasjon og beitepreferanser på kvaliteten på alpine meieriprodukter", 
avdekket betydelige forskjeller mellom melkeprodukter fra fjell og andre områder. I sitt arbeid i perioden 2007-2011 analyserte 
de melkeprøver med hensyn til fettsyrer, antioksidanter og oksidasjonsprodukter Hun forsvarte sin doktorgrad 13. mars 2013. 
Bedømmelse av Prof. Brita Svensson Uppsala Universitet (Sverige), Dr. Bruno Martin, INRA, Clermont-Ferrand (Frankrike) og Dr. 
Line Nybakken ved NMBU / INA ( Norge)  som hyllet Sickel for hennes valg av tema, betydning for verdiskaping i fjellområder, og 
for den valgte tilnærmingen. 

Studiene fant høyere nivåer av umettede fettsyrer, antioksidanter og vitamin E i den undersøkte melken. Melken hadde også 
en høyere innhold av karotener, som gir en sterkere gulfarge i melken, rømme og smør, og også et høyere innhold av 
terpenener.

4 årig prosess:

Fremskaffe 

dokumentasjon

• Norsk Gardsost

• Forskning

• TINE

• Mattilsynet

• Litteratur
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Produktene må være det de gir deg ut for



Forskriften er 

utarbeida etter 

innspill fra årsmøter 

på bakgrunn av 

forskningsdata fra 

NIBIO og faglig 

veiledning fra  

Norsk Gardsost

De skal:

Være lett å forstå

Baseres på grundig

dokumentasjon

Være enkel å 

administrere
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TINE - foringsveileder

Forskriftene tillater inntil 30% tilført tørrstoff forenheter

På dårlig høstbeite gir dette gi utfordringer for ytelser over 26/dag liter/dag



Vasking, 

pakking,  

lagring og 

datomerking

Blindtest i DN:
Tillegg:



Forbrukeropplysning:

Brosjyre



Bilder og plakett



FILM



Vil lage kartløsning 

på web



Men hvorfor beskytta betegnelse?

• Nasjonal, offentlig merkeordning for 
mat og drikke 

• Samme regelverk som i EU

• Sikrer en videreføring av norsk 
matkultur gjennom juridisk vern av 
produktnavn og produksjonsmåte

• Felles markedsføring

• Pålitelig informasjon om seterprodukter

• Bevisstgjøring – både for oss som 
produsenter og forbruker



Det jukses med mat og drikke 

10 000 tonn mat ble 
beslaglagt i 2017.

2,17 mrd kr i 2018.

10% av verdens 
matvareproduksjon 
omfattet av svindel.

5-10% av det vi finner i 
dagligvarebutikker er 

svindel.



Forskjell på smør og smør



Smør er smør,…. eller?

Falskt setersmør 

er i sirkulasjon: 

Kjellerrestaurante

n til Michelin 

restauranten 

«Bare Vestland» i 

Bergen smykker 

seg med 

«setersmør» i 

menyen. 

Valdres Vilt selger 

Setesdalsmør 

som «setersmør» 

fra TINE meierier i 

Setesdalen for 

287 kr/kg (fra 

meieriet 87,8 kr)



Marked for mat med tilleggsverdier

BB produkter er et resultat av lange tradisjoner, høy kunnskap 
og råvarer dyrket under svært gunstige vekstbetingelser. 

• Forbruker er opptatt av produktets opprinnelse og historie

• Forbruker ønsker ekte vare 

• Offentlig garanti har større troverdighet

• Undersøkelser i EU viser at man kan ta ut en høyere pris

• Fungerer i parløp med produktets varemerke



Mat med tilleggsverdier er «buttikk»
Eksempel Rema1000 og kolonihagen

• Stadig fler er opptatt av HVORDAN maten er produsert
 Dyra skal ha det veldig bra 

 Kjøttet skal være grasbasert

 Jorda skal behandles etter økologiske prinsipper

 Maten skal være kortreist og sporbar

 Rettferdig handel

• Dyrevelferd

• Jordhelse

• Ansvar



• Kulturarv, kunnskap og tradisjon

• Inneholder mer E-vitamin, umetta fettsyrer, CLA med mer

• Er basert på en bærekraftig høstingskultur – la dyra beite der vi ikke kan dyrke

• Lavere klimaavtrykk med kombinert kjøtt – og melkeproduksjon Gir god

• Biologisk mangfold

• Dyrevelferd

Det er mange gode grunner til å kjøpe seterprodukt



Som Andreas Viestad sier: Den menneskelige kulturen - gullstandard
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•Kulturlandskap

•Biologisk mangfold

•Immateriell kulturarv –en livsform

Biologisk mangfold og rødlistearter

Både planter og dyr

-Beiting holder våtmarkene åpne



Bygningsmiljø
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Kvalitetsmat



Mattradisjon

33
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eller opplevelsen



Kulturlandskapet



Skoleklasser

Eller historien?
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Klima og bærekraft

Hvorfor finner vi ikke 

grasbaserte produkt fra 

Norge i butikkene?

Kanskje fordi du ikke 

spør etter det?

Men vær kritisk til hvordan maten er produsert:

• Har dyra gått fritt ute på beite?

• Har den høstet maten der vi ikke kan dyrke 

menneskemat?

• Spiser den mat som er fraktet kloden rundt?

• Ødelegger produksjonen av maten kua spiser for 

planter og dyr i andre steder i verden?

• Og – produserer kua både kjøtt og melk, eller kun 

kjøtt? Både melk og kjøtt fra samme ku gir lavere 

klimaavtrykk
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Eller et politisk valg?

Hvor lenge kan vi fortsette med å basere Norsk 

matproduksjon på soya fra Brasil?

Og hvor går pengestrømmen i global matproduksjon?



1.Foredling på setra kan gi en betydelig merverdi
2. Merking av produktet skaper tillit i markedet

Det viktigste

Alle tilleggsverdiene; hva vil du vektlegge for å nå forbruker?



Pris 480/kg

Smør med historie funker



Smør selges hovedsakelig direkte

Hvis lokalmat markedet er smalt:
setersmør er enda smalere

Vi selger et lite, unikt produkt med høy kvalitet til høy pris krever

 mer av deg – kvalitet i alle ledd

 publikum med betalingsvilje

 at du vet hvem kunden er

 at du vet hvordan du skal kommunisere kvalitetene

 at du vet hvordan og hvor du skal selge det



Direktesalg
Hvis du er flink kan du selge mye:

Tyinlam selger alt kjøtt direkte til forbruker



Fjellgris økte prisen 

fra 350 til 300 kr kg 

før jul i 2015 i protest 

mot prisdumping i 

kjedene. 

Konsekvens: 

betydelig økt salg!



Hvem kjøper?

• Gourmeter

• Folk som er opptatt av tradisjon

• Folk som er opptatt av dyrevelferd

• Folk som vil vite hvor maten kommer fra

• Folk med mat-intoleranser

• Budeier og andre som har et forhold til seterlivet

• Småbarnsforeldre som bruker smøret pedagogisk –
(smøret kommer fra kua)

• Turgåere

• Folk med et holistisk /politisk forhold til mat



Direkte distribusjon av lokalmat

• Direkte til restaurant og hoteller

• Rekoringer (rettferdig konsum)

• På matfestivaler

• Lokamat.no

• Nettbutikk



Flere muligheter for direkte salg?

Nettverkssamarbeid - konseptutvikling
Underleverandør bedriftsnettverk, for eksempel:
 Kongevegene

 Pilegrimsleden

 Historiske vandreruter



• Opprinnelige søkere (Norsk Seterkultur). Det vil si alle medlemmer som 
oppfyller kriteriene mot et admin gebyr på kr 300

• Alle som oppfyller kravene i produktforskriften kan bruke en beskyttet 
betegnelse, forutsatt at de enten har blitt med i produsentsammenslutningen 
eller har søkt og blitt godkjent av til Mattilsynet  

Hvem kan bruke merket?



Kostnader

• kr 34.620,- pr søknad (2019)  
for ikke-medlemmer.

• For medlemmer: 
admingebyr kr 300,-/år

• En søknad pr næringsmiddel 
– hvis vi skal søke flere 
produkt



Min mail/tlf ks@valdres.no /46920370

Takk for meg!

mailto:ks@valdres.no

