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Mål 
Målet for forprosjektet var «å etablere et grunnlag for arbeidet med søknaden om UNESCO-status. Vi 

håper at dette gir en samlende effekt for seterbrukere og at vi lærer mer om vårt eget miljø.»  

Delmål   
1. Kartlegge status for setermiljø i Norge og Sverige  

2. Etablere arbeidsstruktur med arbeidsgruppe og referansegruppe 

3. Knytte til oss relevante fagmiljø  

4. Utarbeide arbeidsplan 

5. Lage manus og starte utarbeiding av filmdokumentasjon om seterdrifta i Norge. Finne ut hva 

som allerede finns.  

Seterdrift i Norge før og nå  
Seterdrift i Norge ble omtalt allerede i den eldre Gulatingsloven fra 1000-tallet som gammel, noe man 

hadde drevet med i lang tid. Seterdriften ble kraftig redusert under svartedauden midt på 1300-tallet, 

men tok seg opp igjen på 1600-tallet. Da seterbruket nådde sitt høydepunkt rundt 1850, var det rundt 

52 000 gårder i landet med seterdrift. Mange gårder hadde flere setre, en nær gården, som ble brukt 

vår og høst, og en høyere oppe på fjellet med sommerbeite. Det betyr at det sannsynligvis var minst 

70 000 setre i drift på midten av 1800-tallet. Noen hevder at tallet på aktive setre har vært over 100 

000.  

Driftsendringer i jordbruket mot slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet førte til at bruken av 

utmarka som ressurs ble redusert, og seterdriften gikk som følge av dette kraftig tilbake. Den første 

offentlige setertellingen i Norge var i 1907 og viser 44 239 setre i drift. I 1939 var dette tallet redusert 

til 30 296. I løpet av de neste 30 årene sank ytterligere antall setre dramatisk til bare 6 100 setre i 1969. 

Omlegging av gårdsdriften til større enheter og løsdriftsfjøs med ny teknologi er noe av grunnen for at 

mange har avsluttet seterdriften i senere tid. I dag er det rundt 900 aktive setre igjen.  

Beitekvaliteten i utmarka er en arv etter tidligere bruk. Beiting og slått ga et åpent og artsrikt landskap.  

Kunnskap og handlingsbåren kunnskap gjennomsyrer livet på setra, hvor naturen er 

premissleverandør. Budeias kunnskaper om vær og vind, om beiter og myrhull, om huggorm og 

insekter og alt annet som angår husdyras ve og vel, er avgjørende for tilværelsen på fjellet og i 

skogen. Budeiene må også kunne forstå dyra sine og lære dem å kjenne – slik at dyra får tillit til 

budeia, at de lytter når hun eller han prater til dem og kommer når de blir lokket på. Budeiene har 

mye kunnskap og kompetanse om både melkestell, foredling, dyrevelferd, relasjoner mellom dyr og 

naturomgivelser og menneskene der, om ressursbruk og redskaps- og materialforståelse.  

Mye utstyr fra gammel tid er dekorert, og enkelte symboler skulle beskytte mot de underjordiske, 

haugafolket, som har vært en viktig del av seterkulturen, ikke minst i Hallingdal og i Valdres. 

Haugafolket er underjordiske huldrefolk som bor med buskapen sin på setrene om vinteren og flytter 

ut når budeia og buskapen kommer tilbake om sommeren. Mange budeier varsler fremdeles 

haugafolket før de flytter opp og ned fra setra eller når de slår ut varmt vann på bakken. Og 

haugafolket dukker opp i fortellinger om setra eller når noe ellers uforklarlig hender der. Disse 

fortellingene er ofte normative med rettledning om gode relasjoner til dyra og bærekraftige 

relasjoner til naturen. Gjennom praksis på setrene lever tradisjon, seterkultur og fortellingene om 

haugafolket videre.  
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Vel halvparten av setrene i Norge ligger i Innlandet fylke, og de andre er fordelt på fjellregioner helt 

opp til Troms. Noen få er fellessetre hvor flere bønder samarbeider ved å ha buskapen sin på samme 

seter (spesielt setre med geiter). Noen setre har geiter, andre har melkekyr. På vel hundre setre 

foredles melka i dag til for eksempel smør, rømme, ost og prim, som selges fra setrene. I Trøndelag har 

det vært en oppblomstring av seterdriften på grunn av politisk stimulering og bønder som selv vil 

utvikle gårdsdriften. Her vektlegges kulturlandskap, kulturarv, biologisk mangfold, formidling og 

tilgjengelighet for allmennheten.  

Til tross for lokale og regionale variasjoner i seterdriften er høstingskulturen med beiting i utmarka 

grunnleggende. For mange seterbrukere utgjør setra og seterkulturen en spesiell rolle i livet. Utelivet 

og relasjonene mellom menneskene, husdyra og naturomgivelsene er fundamentale og gir forankring 

mellom natur og kultur, en følelse av frihet og autentisitet. Dette har stor betydning i en globalisert 

verden i store endringer – og med mange varierende inntrykk som konkurrerer om oppmerksomheten.  

Landbruket i Norge er endret mye de siste tiårene – fra stor grad av små og mellomstore bruk til mer 

vekt på større enheter og med påfølgende nedleggelse av seterdrift og ubenyttet utmark. Resultatet 

er gjengroing og reduksjon av biologisk mangfold og en tapt nasjonalkultur.  

Seterkulturen forvalter mangfoldige fellesverdier som er viktige for samfunnet. Det gjelder materiell 

og immateriell kulturarv, god matkvalitet og opplevelser så vel som biologiske, økonomiske og 

sosiokulturelle verdier.  

Seterdrift og seterkultur har verdier for samfunnet  
Miljø-og klima-verdier 
Seterdrift er tradisjonell bruk av naturressurser i utmarka. Langvarig, kontinuerlig beiting av forskjellige 

husdyr har skapt et unikt kulturlandskap med et rikt og artsspesifikt biologisk mangfold. Dette 

landskapet inngår i et globalt fjelljordbrukslandskap som er den mest artsrike biotopen vi har etter 

regnskog. Nedleggelse av seterdriften fører til gjengroing, og omtrent 30 % av de truede artene er 

knyttet til det ekstensive landbruket. Disse store økologiske konsekvensene var bakgrunnen for at 180 

land, deriblant Norge, signerte en avtale i 2004 om å ta vare på fjelljordbrukslandskapet. Året etter ble 

bevaring av dette landskapet satt på agendaen av EUs jordbrukspolitiske organisasjon Common 

Agricultural Policy (CAP) og av flere norske departementer. Likevel stimuleres norske bønder til 

stordrift – som igjen fører til reduksjon av både setring og bruk av utmarka.  

Effekten av seterbeitet er positiv for klimaet. Gressvegetasjonen på beitet bidrar til større 

karbonbinding i jorda enn det oppdyrket jord gjør. I tillegg til dette er også det åpne beitelandskapet 

positivt med hensyn til refleksjon av sollyset som følge av snødekte flater, den såkalte albedoeffekten.  

Fortsatt seterdrift opprettholder et sunt og bærekraftig samspill mellom mennesker og 

naturomgivelsene og skaper langvarige miljømessige verdier. Norsk seterkultur mener at 

storsamfunnet, med politikerne i spissen, har et stort ansvar for å tilrettelegge for fortsatt seterdrift i 

Norge.  

 

Økonomiske verdier 
Seterdriften har lokale tilpasninger, men de fleste har melkelevering til meierisamvirket Tine. Tine er 

også markedsregulator og har henteplikt av melka hos små og store melkeprodusenter med 
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melkekvote – så sant det er kjørevei til setra. Utmarksbeitet har vært og bør være en viktig fôrressurs. 

Det er både miljøvennlig og rasjonelt fordi det er kortreist fôr, og det frigjør bedre jord, som kan nyttes 

til matproduksjon for mennesker. Det er også dokumentert både i Norge og Alpene at utmarksbeitet 

gir ekstra god kvalitet og smak på kjøtt og melk. Rømme, smør og ost som produseres på setrene, er i 

dag populære tradisjonsprodukter. Undersøkelser Norsk seterkultur har gjort med Hanen 

(næringsorganisasjon for bygdeturisme), viser at omtrent 10 % av seterbrukerne foredler melka på 

setra. Flere seterbrukere har vist at seterproduktene kan gi god ekstrafortjeneste til gårdsdriften. Noen 

steder samarbeider seterbrukere i nettverk, som Ostebygda i Hallingdal. Den gode kvaliteten på 

setermelka bidrar trolig også til at 25 % av premierte melkeprodukter er laget av setermelk. Dette en 

stor andel med tanke på at det er 124 00 melkeprodusenter, og bare ca. hundre av dem foredler melka 

på setra. Setermelka kan altså gi gode kvalitetsprodukter, men den er avhengig av maten dyra spiser 

og dermed sårbar for påvirkninger på beitet – i tillegg til dyras helse.  

Seterdriften og det åpne seterlandskapet er attraktivt for mange og noe som kan utvikles mer i 

reiselivet. Seterlandskapet framstår som et selvfølgelig fellesgode som noen seterbrukere drar nytte 

av for å gi de gode assosiasjonene i markedsføring av opplevelser og tjenester. Vi vet at dette 

forsvinner når seterdrifta opphører.  

Vi mener at dette prosjektet med vektlegging av kommunikasjon, kunnskapsformidling og det å styrke 

nettverk blant seterbrukere kan bidra til verdiskapning både lokalt og regionalt også innen reiseliv. 

Prosjektet vil ha en betydningsfull effekt på lokal og regional merverdi hvor kulturnæring er et 

nøkkelbegrep.  

 

Sosiokulturelle verdier  
Verdiskapning og bærekraft handler om langsiktig samspill mellom natur, økonomi og sosiale og 

kulturelle (sosiokulturelle) faktorer og kunnskapen om dette. Seterkulturen er en nasjonalkultur, noe 

som gjenspeiles i hvor mange som besøker setrene om sommeren – uavhengig om setrene er såkalte 

besøkssetre eller ikke. Tradisjonelt seterlandskap er det landskapet flest nordmenn peker ut som sitt 

første preferanselandskap. Det er både lokalbefolkning, hytteeiere og tilreisende turister som besøker 

setrene. De besøkende hører gjerne på fortellinger om setra, de får klappe kalvene eller nyte 

tradisjonell seterkost som brunost, smør og rømme. Seterbrukerne er således gode forvaltere av 

kunnskapen om vår felles nasjonale kulturarv, som blir tilgjengelig for allmennheten gjennom aktiv 

seterdrift.  

Setrene er møtepunktet mellom landbruk, kulturarv og folk. Dermed er de et viktig sted for 

kommunikasjon om en del av norsk landbruk så vel som den immaterielle kulturarven som er knyttet 

til seterdriften. De fleste setrene har fått bilvei, og dette nettet av seterveier gir folk tilgang til både 

setrene og til turstier som finnes i seterområdene.  

Kunnskap, kultur og kulturarv er grunnlaget for kulturell verdiskaping. Kulturarven må aktiveres for å 

bli synlig og kan bare overføres gjennom praksis, demonstrasjon og dokumentasjon. Det betyr at 

seterkulturen best kan formidles og læres gjennom aktiv seterdrift. I tillegg er det flere tidligere 

seterbrukere som gjerne forteller om livet på setra.  
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UTFØRTE OPPGAVER FORPROSJEKT 

1 Kartlegging av setermiljøet i Norge og Sverige.  
Vi har hatt kontakt med setermiljøet i Sverige – både med Forbundet Svensk Fäbodkultur og deres 

representant Håkon Tunon. Tunon har deltatt på møter med prosjektstyringsgruppen og 

ressursgruppen. Tunon og Norbye (prosjektleder) har også hatt kontakt på telefon og diskutert 

svenskenes prosess for UNESCO-status. Det viser seg at det er så få fâboder i Sverige at foreløpig 

ønsker de UNESCO-status på listen for Urgent Safeguarding og ikke på den representative listen, som 

er Norsk seterkultur sitt mål. Offisielt ønsker heller ikke Sverige å nominere noen til den 

representative listen. Prosjektleder har hatt samtale om dette med Annika Sjøberg, Institutt for språk 

og folklore, National koordinator Unesco ICH konvensjonen. Hun bekrefter at Sverige ikke ønsker å 

nominere til UNESCOs representative liste for immateriell kulturarv, pr idag. Påvirkning om å endre 

dette må komme fra det svenske setermiljøet, som foreløpig ikke er klar for en ny prosess. Likevel 

fortsetter vi vårt tette samarbeid og svenskene kommer på vår fagdag i februar 2020 (se under).  

Det er slik at det er bare nasjonalstater som kan nominere noe til UNESCOs lister og internasjonalt 

samarbeide foretrekkes. I en flernasjonal nominasjon må alle nasjonene støtte nominasjonen. Vi har 

derfor sett til andre europeiske setermiljøer, spesielt Sveits. Vi har hørt at det er interesse for en 

UNESCO-nominasjon for seterkulturen i Sveits og holder på med oppsporingen av setermiljøet der. 

Prosjektleder har fått innvilget stipend på kr. 8000 for å reise til Sveits for å ha møter med 

setermiljøet og setre i Über-Bern-fjellene.  

I Norge har vi kartlagt alle seterbrukere og invitert til Fagdag 15-16 februar 2020. Se mer om dette 

under punkt 3.  

Status for setermiljøet er både positivt og skremmende. Skremmende i den forstand at det blir stadig 

færre setre i drift. På grunn av en rekke tiltak med liberalisering og intensivering av landbruket har vi 

igjen (som det var i førkrigstiden) overproduksjon av både kjøtt og melk. Rovdyr, som ulv, favoriseres 

til fordel for husdyr i noen områder. Jordbruk er en politisk næring og vi mener at det politiske 

miljøet ikke gjør nok for å sikre en bærekraftig seterdrift med bruk av utmarka som ressurs.  

Setermiljøet er positivt i den forstand at mange seterbrukere håper og tror på bedre forhold slik at 

seterdrifta kan være bærekraftig i framtiden. Seterbrukere, generelt sett, er for en UNESCO-status og 

derfor er dette prosjektet forankret gjennom to årsmøter til Norsk seterkultur. Men det har også 

kommet fram at noen få seterbrukere er skeptiske fordi de er redde for at seterdriften og 

seterkulturen blir tvunget til musealdrift – å fryses slik det er i dag. Det er positivt at denne skepsisen 

har kommet fram slik at vi kan presiser og være tydeligere i vår kommunikasjon om hensikten med 

listeføringen.  

En listeføring på UNESCOS representative liste for immateriell kulturarv er ikke et vern i 

direkte forstand, men en status. Det er en status med høy prestisje for sin samfunnsverdi. 

Derigjennom kan den vekke oppmerksomhet, press og vilje til å bidra til at seterdriften og den 

immaterielle kulturarven kan være bærekraftig for framtiden.  

Det betyr at listeføringen kan verne seterdriften i den forstand at den får gode levevilkår. Det 

innebærer også at seterkulturen kan fortsette som en høstingskultur gjennom bruk av ressurser i 

utmarka og melkeproduksjon. Alle kulturer har i alle tider gjennomgått små og store endringer. Det 
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er derfor de fortsatt er her. Det gjelder også for norsk seterkultur og slik vil det også være framover. 

Likevel er det noe som er fast, nemlig grunnlaget med ressursbruken i utmarka og matproduksjon.  

2 Etablere arbeidsstruktur med arbeidsgruppe og referansegruppe 
Prosjektleder ble ansatt fra 1. august 2019. Det er Anne-Katrine Brun Norbye. Dr.philos. i 

sosialantropologi. Avhandling om stølslivet i Hallingdal 2010, senere prosjekter om stølslandskap og 

europeisk fjelljordbrukspolitikk.   

Det er etablert både arbeidsgruppe og referansegruppe som har hatt flere møter.  

Prosjektstyringsgruppe  
Arbeidsgruppen kalles prosjektstyringsgruppe og består av styret i Norsk seterkultur og en 

representant fra Valdres Natur- og Kulturpark.    

Siv Beate Eggen, styreleder i Norsk seterkultur, seterbruker i Snåsa, Trøndelag  

Knut Ola Storbråten, nestleder i Norsk seterkultur, museums-seterbruker i Anno museum, Nord-Odal.  

Per Sæther, styremedlem i Norsk seterkultur, seterbruker i Møre og Romsdal 

Nils Drabløs, styremedlem i Norsk seterkultur, seterbruker i Møre og Romsdal  

Marit Skjelstad, styremedlem i Norsk seterkultur, representant fra meierisamvirket Tine  

Katharina Sparstad, daglig leder i Norsk seterkultur, seterbruker i Vang, kulturrådgiver i Valdres Natur-  

og Kulturpark (VNK). I prosjektet representerer hun VNK, som vil fortsette å bidra med utvida 

arbeidsressurser til sekretariat.  

 

Prosjektstyringsgruppen har hatt 3 møter i forlengelse av styremøtene i Norsk seterkultur i Tines 

lokaler i Oslo følgende datoer: 18.10.19, 29.11.19 og 10.01.20.  

Sekretær / Administrasjon: Katharina Sparstad (se over)  

Regnskapsfører: Svein Løken, regnskapsfører for Norsk seterkultur og dette prosjektet, seterbruker 

Ressursgruppe 
Ressursgruppen er satt sammen med hensyn til å kunne bidra positivt til prosjektet med ulike 

innfallsvinkler.  

Siv Beate Eggen, styreleder i Norsk seterkultur, se mer over 

Knut Ola Storbråten, nestleder i Norsk seterkultur, se mer over 

Hans Bondal, seterbruker i Hedmark 

Knut Aastad Bråten, tidligere medlem i fagkomiteen for immateriell kulturarv i Kulturrådet, Valdres,  

 Redaktør i Syn&Segn, lokalpolitiker  

Kjetil Larsgard, seterbruker i Hallingdal, aktiv i Ostebygda, en av initiativtakerne til dette prosjektet 

Kari Randen, leder i Fjellnettverket, et politisk nettverk som arbeider for livskraftige bygder,     

seterbruker i Hallingdal  

Jostein Sande, seterbruker i Møre og Romsdal; grunnla Norsk seterkultur, har bredt kontaktnett  

Even Hov, Sogn Jord- og Hagebruksskule  

 

Ressursgruppen har hatt to møter.  

1) Det var oppstartsmøte på Beitostølen 18.august 2019.  

Tilstede: Katharina Sparstad, Siv Beate Eggen, Knut Ola Storbråten, Jostein Sande, Hans Bondal, 

Anne-Katrine Norbye. Håkan Tunon, representerer svensk fäbodkulur, på skype.  
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Ikke tilstede: Kari Stensgård, Kjetil Larsgård, Knut Aastad Bråten.  

 

2) Fagernes 6 november 2019, delvis på skype.  

Til stede: Katharina Sparstad, Siv Beate Eggen, Knut Ola Storbråten, Kjetil Larsgard, Knut Aastad 

Bråten, Kari Randen, Anne-Katrine Norbye, Håkan Tunon.  

Ikke tilstede: Jostein Sande, Hans Bondal, Even Hov.  

I tillegg ble prosjektplanen sendt for kommentarer til alle i ressursgruppen før den ble sendt til 

språkvask.  

 

 

3 Knytte til oss relevante fagmiljø.  
Prosjektleder ble ansatt fra 1.august 2019 og fikk gjeste-kontorplass hos Valdres Natur- og 

Kulturpark. Det har vært tett kontakt med Øystre Slidre kommune og også med Fylkeskommunen i 

Oppland (nå Innlandet).  

Ressursgruppen er et ledd i å samarbeide med relevante fagmiljøer. Videre har vi hatt kontakt med 

andre relevante ressurspersoner og organisasjoner samt deltatt på to konferanser. Andre 

ressurspersoner vi har knyttet kontakt med er  

 Tore Friis-Olsen, Forbundet Kysten. Han ledet arbeidet med nominasjon av klinkebåter til 

UNESCOS representative liste for immateriell kulturarv og er en offisiell UNESCO-rådgiver. 

Prosjektleder hadde møte med Friis-Olsen 12.09.19. Han er særdeles hjelpsom og deler villig 

kunnskap og relevante dokumenter. Vi har hatt god kommunikasjon senere på to konferanser 

om immateriell kulturarv.  

 Camilla Rossing, leder for Norsk institutt for bunad og folkedrakt, som i dag er en UNESCO-

akkreditert organisasjon. Rossing er UNESCO-rådgiver og sitter i nominasjonsutvalget i 

UNESCO (2016–2020). Hun stiller som prosjektveiler med kunnskap og tid til rådighet ved 

behov. Møtene initieres av prosjektleder. Vi hadde et møte 20.09.19 og Rossing har også 

kommentert prosjektplanen.  

 Hildegunn Bjørgen, Kulturrådet. Hun har ansvar for blant annet immateriell kulturarv. 

Nominasjonen til UNESCO må gå gjennom Kulturrådet som har ansvar for å implementere 

UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv. Prosjektleder hadde møte med 

Bjørgen 9.10.19 og holdt kontakten med henne på to konferanser om immateriell kulturarv  

og på mail. Hun holdes oppdatert om prosjektets gang.  

 Eivind Falk, direktør for Norsk håndverksinstitutt, Senter for immateriell kulturarv.  Han har 

vært medlem i Kulturrådet og representert Norsk håndverksinstitutt i UNESCO Evaluation Body 

fra 2016. Prosjektleder har truffet og hatt kommunikasjon om prosjektet med Falk i forbindelse 

med en konferanse i Helsinki. Falk skal også holde innlegg om UNESCOs arbeid for vern av 

immateriell kulturarv på Norsk seterkultur sin fagdag i februar 2020.  

 

Konferanser  
Prosjektleder har deltatt på to konferanser om immateriell kulturarv.  

1) Levende tradisjon! Immateriell kultur i frivilligheten, Oslo,18.10.19.  
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Arrangert av Norges Bygdekvinnelag, Norges Husflidslag og Forbundet Kysten som alle er akkreditert 
av UNESCO som rådgivende organisasjoner for sitt arbeid med den immaterielle kulturarven.  

2) Living Heritage in the Nordic Countries, Hanasaari, Espoo, Finland, 31.10-2.11.19.  
Konferansen var arrangert av The Finnish Heritage Agency i samarbeid med Departementet for 
utdannelse og kultur, Finland, Hanaholmen Cultural Centre, Arts Promotion Centre Finland, the 
Finnish National Commission for UNESCO og den Norske ambassaden i Finland.  
 
Begge konferansene var nyttige fordi prosjektleder fikk hørt om og diskutert med flere personer som 
har vært eller er i prosess om nominasjon til UNESCOs representative liste for immateriell kulturarv. 
Rapport fra konferansene er skrevet i Erfaringsloggen og rapportert til styringsgruppen.   
 

Støtte fra organisasjoner 
Organisasjoner som vi foreløpig har hatt kontakt med og som ønsker å støtte oss i dette arbeidet er: 

Norsk Gardsost, Norges Bondelag og deres regionallag i Telemark og lokallag i Hemsedal og Vinje & 

Tokke, Norges Bonde- og Småbrukarlag og deres regionallag i Telemark, Hordaland, Trøndelag og Møre 

og Romsdal, Norges Bygdekvinnelag og deres regionallag i Hedmark og Trøndelag samt lokallaget i 

Hemsedal, Det Kgl. Selskap for Norges Vel (Norges Vel), Felleskjøpet Agri og Agri Analyse.  

Norges Bondelag ved Toril Wikesland, innkalte til møte hos Bondelaget for å diskutere hva de kan bidra 

med i vårt prosjekt. Møtet var 11.desember 2019. Fra Bondelaget stilte Toril Wikesland, seniorrådgiver 

for Næringspolitisk avdeling, Svein Guldal, prosjektleder for klima og energi og Kari Marte Sjøvik som 

jobber med lokalmatproduksjon, landbruksbasert reiseliv og økologisk landbruk. De hadde også innkalt 

Agri Analyse ved Vilde Haarsaker og Anne Bugner. Fra Norsk seterkultur stilte styreleder Siv Beate 

Eggen og prosjektleder Anne-Katrine Norbye.  

Møtet ble veldig positivt så vel som produktivt med formalisering av en setergruppe knyttet til 

Bondelaget - med alle på møtet som foreløpige deltagere. Planen er at setergruppen skal utvides til 

flere aktuelle organisasjoner. Formålet med setergruppen er å jobbe fram strategier for nettopp vårt 

mål – å fremme en bærekraftig seterdrift gjennom informasjon og påvirkning. Setergruppen skal ha 

oppfølgingsmøte i februar etter at Agri Analyse har lagt fram sine resultater fra en stor 

seterundersøkelse 2019. Alle i setergruppen blir invitert til et halvdagsseminar hvor resultatet legges 

fram.  

Vi har også hatt møter med Norges Vel for gjensidig prosjektinformasjon. De er i et forprosjekt om å 

skape et fjellsenter på Løken, Øystre Slidre, Valdres.   

Informasjon 
Medlemmer i Norsk seterkultur, alle seterbrukere og alle aktuelle organisasjoner og fylkeskommuner 

har fått informasjon om og invitasjon til fagdagen i februar. I tillegg ligger informasjon og påmelding 

på hjemmesiden til Norsk seterkultur. Der ligger også informasjon om UNESCO-prosjektet. 

Informasjonen er også lagt ut på Facebook.  

4 Økonomi og finansiering av hovedprosjektet.  
Budsjettet er på kr. 3 933 000 og Norsk seterkultur dekker selv kr. 927 000. I dette beløpet ligger også 

egeninnsats og dugnad. Det søkes penger hos Fylkeskommunene i fjellregionen, med 

Fylkeskommunen i Innlandet som største bidragsyter fordi det er der de fleste setrene ligger i dag. 

Det søkes også hos Kulturrådet og private steder som Felleskjøpet Agri og Sparebankstiftelsen. 



9 
 

Meierisamvirket TINE fortsetter å stille lokaler, inklusive lunsj, til disposisjon på alle styremøter / 

prosjektstyringsgruppemøter.  

Driftsinntekter    NOK Kommentarer 

Norsk seterkultur 
 
Valdres Natur- og Kulturpark 
Offentlige tilskudd:  
Fylkeskommuner 
 
Kulturrådet  
Private tilskudd:  
Felleskjøpet Agri  
Meierisamvirket TINE 
Sparebankstiftelsen  

  –927 000 
 

  –200 000 
 

–1,650 000 
    

–200 000 
 

–800 000 
–56 000 

 –100 000 

Eigeninnsats, dugnad og 
medlemsinntekter 
Administrasjon 
 
 
Innlandet, Vestland, Viken, 
Trøndelag, Møre og Romsdal, 
Vestfold og Telemark 
 

Totale inntekter – 3 933000  

 

Driftsutgifter      NOK 

Prosjektledelse  
Administrasjon  
Dugnad egeninnsats 
Styremøter  
Informasjonsmateriell 
Reiser 
Konferanser 
Møter med ressursgruppa 
Regionale, lokale møter og arbeidsmøter 
Nasjonal fagdag  
Dokumentarfilm 
Møter med samarbeidsland 
Lokale seterarrangement med barn/unge 

  1 850 000 
     300 000 
     250 000 
     248 000 
       30 000 
       80 000 
       10 000 
     290 000 
     200 000 

350 000      
200 000 

       25 000 
    100 000 

Totale utgifter 3 933 000 

Sluttresultat 0 

 

Etter god dialog med Felleskjøpet Agri er det sendt søknad dit. Foreløpig tilbakemelding er at de er 

positive. På grunn av fylkessammenslåingene og det merarbeidet de har med den prosessen er 

søknadsprosessen vår noe forsinket. Vi har tett dialog med Innlandet og møte med Viken og Vestland, 

som alle er positive til prosjektet. Møter med de andre fylkeskommunene er pågående. Kulturrådet 

har søknadsfrist i september (for film) og til Sparebankstiftelsen er pågående.  

5 Utarbeide arbeidsplan  
Prosjektplanen ble kommentert av Ressursgruppa og av Erlend Gjelsvik, Fylkeskommunen i Oppland 

(nå Innlandet), før språkvask. Den ble signert 08.01.20. Prosjektplanen inneholder følgende punkter:  

Introduksjon, Seterdrift før og nå, Seterdrift og seterkultur med verdier for samfunnet (miljø og 

klimaverdier, økonomiske verdier, sosiokulturelle verdier), Seterdriftens framtid, Forankring og 

mandat, Prosjektmål, effekt og resultat, Seterdrift i Norge, Sverige og Sveits – mulige 
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samarbeidsland, Hva prosjektet skal gjøre, Organisering, Beslutningspunkter og milepæler, 

Risikoanalyse og kvalitetssikring, Aktivitetsplan og Budsjett.  

Aktivitetsplanen inneholder aktivitet og tid over prosjektperioden på 2 år. Vi skal ha nasjonale, 

regionale og lokale møter med seterbrukere, kartlegge seterkulturen i områder med aktiv seterdrift, 

utarbeide en media-strategi, delta i Setergruppen initiert av Bondelaget og oss (se over), lage en 

dokumentarfilm, lage informasjonsmateriell, møter med fylkeskommuner i fjellregionen, samle 

støtteerklæringer «Letter of Contence», finne og samarbeide med eventuell(e) samarbeidsland, 

ferdigstille UNESCO nominasjonen og den er planlagt levert til Kulturrådet i første halvdel av 2022.  

Arrangementer  

Norsk seterkultur arrangerer, i forbindelse med sitt årsmøte, Fagdag Seterkultur for alle», 

Lillehammer 15-16 februar 2020, hvor UNESCO arbeidet er fokus.  

Formålet er å informere seterbrukere om prosessen og knytte kontakter med flere enkelte 

seterbrukere og få fram deres perspektiver og interesser i forhold til dette prosjektet. Invitasjon til 

arrangementet er sendt alle seterbrukere, medlemmer i Norsk seterkultur og aktuelle relevante 

organisasjoner. Det er pr medio januar 60 påmeldte.  

Vi har fått flere eksterne foredragsholdere. Fylkeskultursjefen i Innlandet ønsker velkommen. 

Deretter følger Vilde Harsaker, Agri Analyse, Øistein Aasen, årets unge bonde, Eivind Falk, Norsk 

håndverksinstitutt og medlem av Evaluation Body, UNESCO, Bolette Bele, NIBIO, Svein Gjerdåker, 

Dag og Tid. I tillegg får noen støttespillere til Norsk seterkultur anledning til å presentere seg. Det er 

Norges Bondelag, Norsk Bonde-og Småbrukarlag, Norsk Gardsost, Norsk Kulturarv, Norsk Bufe, 

Valdresmusea og Ressurssenter for Utmark, Sverige.  

Det skal også holdes 3 workshoper hvor deltagerne diskuterer:  

1. Hvordan kan kunnskapen om seterkulturen leve videre? 

2. Hvordan kan seterkulturen generere økte inntekter for bonden? 

3. På hvilke måter er seterkulturen viktig for deg? Hva gjør du for seterdrifta?  

Svarene skal presenteres i plenum.  

 

6 Lage manus og starte utarbeiding av filmdokumentasjon om seterdrifta i Norge. 

Finne ut hva som allerede finns.  
Det er samlet noen seterfilmer fra norsk setermiljø, de fleste er av eldre dato.  Prosjektleder har hatt 

kontakt med Jostein Venås, som blant annet har laget to dokumentarfilmer for Bondelaget i 

Hemsedal. Den siste om stølslivet i Hemsedal. Filmene har høy kvalitet. Han har vist interesse og har 

sendt inn en skisse og budsjett på oppgaven om å lage vår film. Ingen beslutninger er tatt da det kan 

være andre mulige for jobben også.  

Diskusjonen om hvilke kulturuttrykk som er viktige å dokumentere er fremdeles pågående. Filmen 

skal også dekke seterkulturen i eventuelle samarbeidsland. En pilotfilm er planlagt i løpet av 

setersesongen sommeren 2020. Denen posten er derfor tatt ut av budsjett i forprosjekt, og det er 

heller ikke søkt Norsk Kulturråd om dette slik det var oppgitt i budsjett og finansieringsplan for 

forprosjektet. 




