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1.  MÅL OG RAMMER 

1.1 Seterdriftas historie 

Norsk seterkultur har som formål å ta vare på seterkulturen i et langsiktig perspektiv. Dett er er 
avhengig av aktivt seterbruk basert på tradert- og ny kunnskap. Med seterkultur forstår organisasjonen 
både natur, kultur og næring knytta til utmarksområda som en del av høstingskulturen. Seterdrift var 
fram til 2. verdenskrig en forutsetning for drift på mange fjellgarder. De fleste hadde vår- og høststøl i 
tillegg til langstøl inne i fjellet. Langvarig, kontinuerlig beiting og vedsanking har skapt et helt spesielt 
kulturlandskap knytta til de naturgitte forutsetningene på stølene. Beiting har holdt landskapet lysåpent, 
og mange arter har tilpasset seg og bruker beitemulene til sin fordel. Både til naturbeitemarka og de 
gamle slåtteengene knytter det seg et rikt og artsspesifikt biologisk mangfold. Når «innsatsfaktoren» 
beiting fjernes, vil landskapet gro igjen til skog. Beiting gjør at flere planter, insekter og dyr lenger oppe i 
næringskjeden finner en nisje her. Omtrent 30% av de truede artene er knyttet til det ekstensive 
landbruket. Setre i drift opprettholder en flere tusen år gammel høstingskultur og lokale økosystem med 
mange sårbare arter. 
 
De rike fjellbeitene gir ekstra kvalitet på melk- og kjøttprodukter, dette er godt dokumentert både i 
Norge og Alpene. Dette, sammen med gunstig klima for melkeforedling, har gjort at mesteparten av 
vinter-forrådet ble produsert på setra. Her ligger mye kunnskap og kompetanse om både melkestell, 
foredling, dyrestell, dyr og natur, naturen i seg selv, ressursbruk, redskap- og materialforståelse, 
tradisjon, musikk med mer. Hvert redskap hadde og har fremdeles en viktig oppgave og er utformet 
etter funksjonalitet. Utstyr som brukes til melk må tåle høy temperatur og spenn mellom tørt og vått.  
Mye utstyr er dekorert, og en del av dekoren kan ha beskyttende symboler og ornamentikk. De 
underjordiske, haugafolket har vært en viktig del av stølskulturen.  
 
Seterdrift kan dokumenteres tilbake vikingtid, men kan godt være mye eldre. Seterdrifta ble kraftig 
redusert under Svartedauden i 1347, men tok seg opp igjen på 1600-tallet. Da seterbruket nådde sitt 
høydepunkt rundt 1850 var det trolig rundt 52.000 gårder her i landet som hadde seterdrift (Reinton 
1955:9). Tallene for Nord-Norge er litt usikre, men ettersom mange gårder hadde flere setre, var det 
sannsynligvis minst 70.000 setre i drift. Noen hevder at tallet er over 100.000 (Daugstad og Sæter 
2001:25). Driftsendringer i jordbruket mot slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet førte imidlertid 
til at behovet for utmarka som næringsmessig ressurs ble redusert, og seterdriften gikk som følge av 
dette kraftig tilbake. I følge «sæterteljinga» i 1939 var tallet på setre i drift kommet ned i 30.296 
(Reinton 1955:9), og i løpet av de neste 30 årene sank antall setre ytterligere, og var i 1969 kommet ned 
i 6100 (Stormoen 2004:10). I 2018 var tallet under 900. 
 
Hvorfor UNESCO status? 
I dette arbeidet vil vi gå dypere inn i hvordan tradisjonen og kunnskapen lever videre på de ca. 1000-
1100 setrene som er i drift i Norge og Sverige. Drifta har lokale tilpasninger, men de fleste leverer melka 
til TINE. Undersøkelser vi har gjort med HANEN viser at ca. 10 % av seterbrukerene foredler egne 
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produkt og/eller har tilleggsnæring knytta til setra.  De fleste bor på setra, og for mange har setra en 
helt spesiell rolle. Relasjonen mellom menneske-dyr og natur er fundamental og gir en følelse av noe 
sant og ekte. Dette kan ha sterk effekt i et samfunn der vi daglig blir påvirket av inntrykk fra ulike media 
som konkurrerer om vår oppmerksomhet. Budeias kunnskap om vind og vær, om beitene, om myrhull, 
om vad og vannstand, om innsekter og orm og alt som påvirker dyras ve og vel er avgjørende. Og budeia 
må vite hvordan dyra tenker og reagerer slik at dyra føler seg ivaretatt. Kyrne skal lytte når budeia 
prater til dem, og komme når budeia lokker. Det er en uskreven pakt mellom menneske og dyr. På 
setrene i Norge er det vanlig med ei bjelleku, og hun har et helt spesielt ansvar. Dette vet bjellekua. På 
de aller fleste setre har det vært haugafolk, eller hulder, og på overaskende mange setre lever 
tradisjonen og fortellingene videre. Mange budeier varsler fremdeles haugafolket før hun slår ut vann på 
setervollen.  
 
Tradisjonelt er dette en kvinnearbeidsplass, med egne og andres barn som hjelpere. Dette er et viktig 
skille mellom skandinaviske setre og setrene i Mellom-Europa. Setrene er fremdeles en magnet for barn, 
og mange bruker seterdrifta som pedagogisk formidlingsarena. Det fremdeles vanlig å ha 
setersamlinger, enten åpen seter, setermesse eller bålkveld med historier. Det er lett å fortelle historier 
på setra, og på den måten lever tradisjonen videre. Mange legger for eksempel fremdeles bålkveld til 
Olsok 28. juli som har vært tradisjon. Buferd, flyttedagen for folk og dyr, er også en spesiell dag og 
mange markerer den med noe ekstra. 
 
Seterdriftas framtid 
De fleste fylker i Norge har ulike virkemidler for å fremme seterdrift. Alle virkemidlene er tilknytta 
landbrukssektoren. Tilskudd gjennom Regionalt Miljøprogram har vært vektlagt ulikt i fylkene der 
fylkesvise utvalg har bestemt satser og vilkår. Fra 2019 skal alle setre få samme grunnsum på kr 50000,-, 
uavhengig av hvilket fylke de ligger i. Enkelte fylker har vektlagt tradisjon med ekstra tilskudd for egen 
foredling og åpen støl. Dette ser ut til å ha positiv effekt. Selv om seterdrift har utgangspunkt i 
matproduksjon, er det likevel tilknyttet både kultur, kulturminner og miljøverdier til seterdrifta. 
Artsmangfoldet i kulturbeitemarker er godt dokumentert i de fleste kommuner. Når det gjelder kultur 
og kulturminner er det gjort lite systematisk arbeid. Kunnskap og handling om naturen og universet, 
håndverk og kunst knytta til seterdrifta, muntlig tradisjon og sosial praksis, ritualer og festlige 
arrangement har vi fremdeles liten samlet oversikt over. Det er derfor nå på høy tid å løfte fram disse 
verdiene knytta til seterkulturen. Vi ønsker å få bedre oversikt over status, hvordan kulturarven lever 
videre og se på hvilken betydning dette har for felleskapet. 
 
1.2 Forankring og mandat 
Styret i Norsk seterkultur har vedtatt at organisasjonen skal arbeide for en UNESCO-status. Saken ble 
videre behandlet og vedtatt på årsmøtet i 2018. Forprosjektet skal legges fram på årsmøtet 2019.  
Arbeidet er foreløpig politisk forankret gjennom dialog med Fjellnettverket som er en sammenslutning 
av alle fjellkommunene i Norge. Fjellnettverket er en del av Euromontana som arbeider med 
lokalsamfunnsutvikling i fjellregionene.  
 
1.3 Avgrensing 
Tematisk: Vi har avgrenset temaene til seterkultur som høstingskultur, med all kunnskap og tilhørende 
tradisjon.  
 
Geografisk: Seterkulturen er basert på en høstingskultur, et globalt grunnprinsipp der vi høster de 
ressursene som er til rådighet. For setra er gress det primære, og der det vokser gress har det også vært 
beiting og slått. Men selv om høstingskulturen er global, er det flere vesentlige kulturelle tilpasninger og 
ulikheter for seterdrifta. Det er den samlede ressurstilgangen, natur og klima legger premissene for 
hvordan samspillet mellom menneske – dyr – natur tilpasser seg. Erfaringer har gitt kunnskap gjennom 
flere generasjoner er tradert videre og skapt kulturen vi ser i dag.  
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Seterdrift i Norge og Sverige skiller seg fra resten av Europa på flere punkt. I Mellom-Europa er 
seterdrifta et mannsdomene mens det i Norge og Sverige har vært kvinnedominert. Budeia hadde ofte 
med egne og andres barn. Tilsvarende har vi ikke funnet i Mellom-Europa. Videre er det vanlig i Mellom-
Europa at mange/alle kyr har bjeller. I Norge er det ei bjelleku, og hun har et viktig lederansvar og en 
nesten personifisert rolle.  
Vi kjenner ikke til aktiv seterdrift i andre nordiske land enn Norge og Sverige. I Sverige er antall aktive 
setre mye lavere enn i Norge. Et samarbeid over landegrensene vil kunne styrke seterkulturen på begge 
sider. Det kulturelle fellsskapet med Sverige gjør at der er naturlig å se disse to landene sammen. 
Konklusjonen vår er derfor at dette avgrenses til et Norsk-Svensk prosjekt. Det er derfor opretta 
samarbeid med Svensk Fäbodkultur (http://fabod.nu/). Seterkulturen i Sverige er også listeført: 
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-
/forteckningen/forslag-2015/2015-09-30-fabodkultur.html.  
 

 
 

1.4 Involvering 
I søknaden må det også framgå i hvilken grad prosessen er forankra hos seterbrukere. Seterkulturen 
inkluderer alle seterbrukere i Norge og Sverige. Siden Norsk seterkultur og Svensk Fӓbodkultur er NGOer 
og seterbrukerenes egne organisasjoner, har vi et godt utgangspunkt for forankring. Arbeidet skal 
prioriteres på årsmøter, deltakelse i seternettverk, setersamlinger i medlemsblad og web osv. Videre 
skal vi oppsøke og dokumentere drifta hos seterbrukere med film, foto og intervjuer.  
 

 
1.4.1 Aktuelle kompetansemiljø 
Det er viktig at Norsk seterkultur som frivillig organisasjon knytter seg til rådgivende institusjoner. Det er 
allerede tatt kontakt med Norsk Håndverksinstitutt som er akkreditert. Andre aktuelle er Norsk institutt 
for bunad og folkedrakt (Valdres) samt forskningsmiljø som NIBIO og Fjell-forsk-nett. NIBIO (tidligere 
Bioforsk) har gjort flere relevante oppgaver sammen NAPTEK i Sverige. NIBIO i Midt Norge er i gang med 
et Interregprosjekt med Sverige «Natur- og kulturarv som bærekraftig verdiskaper», og i 2017 avsluttet 
NIBIO en undersøkelse på tilstanden hos norske setre «Hvordan står det til på setra». På kulturarv kan 
NIKU være aktuell.  
 
Av frivillige lag/organisasjoner og faglag er Norsk Gardsost, Norges husflidslag, Norges Bondelag, Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Bygdekvinnelag og alle budeienettverk aktuelle. På svensk side er 
Svensk Fäbodkultur direkte involvert. Vi vil også søke kontakt med andre som er i – eller har 
gjennomgått samme prosess innenfor immateriell kulturarv som Nordic Clinker Boats, Folkedans og 
musikk i Setesdal, Oselvertradisjonen med flere. 
 
Av private organisasjoner så er vi kontaktet av Norges Vel og Rådhuset Vingelen som tilbyr betalte 
tjenester. 
 
 
1.5 Hva er gjort til nå 

 Seterkulturen er allerede registrert på liste over immateriell kulturarv: 
https://www.immateriellkulturarv.no/bidrag/setring-i-noreg/. Der er den listeført innenfor disse 
temaene i Norsk kulturråd: 

1. Kunnskap om naturen og universet 
2. Mattradisjoner 
3. Muntlige tradisjoner og utrykk 
4. Tradisjonelt håndverk 

Vi er oppmerksomme på at definisjonene til Norsk Kulturråd ikke er identiske med domenene i UNESCO. 

http://fabod.nu/
http://fabod.nu/
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-/forteckningen/forslag-2015/2015-09-30-fabodkultur.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-/forteckningen/forslag-2015/2015-09-30-fabodkultur.html
http://fabod.nu/
https://www.immateriellkulturarv.no/bidrag/setring-i-noreg/
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Videre er følgende arbeid utført: 

 Arbeidet er forankret i styret og på årsmøtet i 2018 

 Styringsgruppa har hatt møte med Norsk Håndverksinstitutt som er akkreditert som rådgivende 
institusjon og valgt inn i Evaluation body som eneste nordisk NGO. De representerer Nord-
Europa i Unescos Evaluation Body. 

 Faglagene i landbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde – og Småbrukarlag, Sau og Geit og 
Bygdekvinnelaget er kontaktet. Alle er positive til arbeidet. Norges Bondelag vil delegere til 
Norges Bygdekvinnelag i det videre arbeidet. Bygdekvinnelaget er organisert under Norges 
Bondelag. 

 Det er opprettet samarbeid med Svensk Fäbodkultur,  

 Det er opprettet kontakt med Norsk kulturråd (finansiering/rådgiving), Valdresmusea 
(rådgiving), NIBIO (forskning) og Fjellnettverket (politisk)  

 Det er definert avgrensing på tema, geografi og tidsramme  

 Kartlagt eksisterende litteratur og film 

 Kontaktet og fått informasjon fra Nordic Clinker Boats som arbeider med en søknad om UNESCO 
nominasjon på nordisk klinkbåt 

 Presentert prosjektet på en samling for UNESCO-instruktører på Fagernes 20.03.2019 
 
1.6 Prosjektmål 
Hovedmålet med å oppnå UNESCO-status er å gi økt fokus og ny kraft til seterkulturen. En slik status vil i 
større grad forplikte ulike departement til oppfølging. Seterdrift er i utgangspunktet landbruk, men 
forvalter tverrdepartementale vedier som involverer blandt andre Kulturdepartementet og 
Miljødepartementet. Seterkulturen forvalter mange verdier som er viktige for felleskapet, både for 
materiell og immateriell kulturarv, biologiske verdier, opplevelsesverdier og matkvalitet. Vårt 
utgangspunkt er at UNESCO-status for seterkulturen vil gi ringvirkninger. Med en slik status vil flere 
sektorer kunne implementere seterkulturen i sitt virkeområde. Dette kan gi flere aktiviteter og økt 
næringsutvikling og  økt kunnskap om håndverk, musikk, tradisjon og bærekraft knytta til seterdrifta. 
Økt seterdrift vil også gi økt attraksjonsverdi for reiselivet. 
 
Arbeidsmål forprosjekt:  
Etablere grunnlag for arbeid med søknad om UNESCO-status. Vi håper at dette gir en samlende effekt 
for seterbrukere og at vi lærer mer om vårt eget miljø.  
 
Delmål forprosjekt:  

 Kartlegge status for setermiljø i Norge og Sverige 

 Etablere arbeidsstruktur med arbeidsgrupper og referansegruppe 

 Knytte til oss relevante fagmiljø 

 Utarbeide arbeidsplan 

 Lage manus og starte utarbeiding av filmdokumentasjon om seterdrifta i Norge. Finne ut hva 
som allerede finnes 
 

 
1.7 UNESCO-søknaden 
Prosessen for Unescosøknaden har følgende trinn: 
Trinn 1: forundersøkelse NÅ – Prosjektinstitusjon utarbeider prosjektplan og søker midler til 
prosjektlederstilling. I dette arbeidet har Valdres Natur- og Kulturpark bidratt med betydelige 
arbeidsressurser. 

Trinn 2: Forprosjekt –  I forprosjektet skal vi legge grunnlaget for innholdet i søknaden. Her skal det 
etableres en prosjektlederstilling og arbeidsgrupper og referansegruppe skal formaliseres. Det skal 
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utarbeides prosjektplan og søkes penger til hovedprosjekt. Styret i Norsk seterkultur med sekretariat 
fungerer som styringsgruppe (se mer på punkt 6.1). 
 
Trinn 3: Gjennomføring hovedprosjekt- Utarbeide søknad med dokumentasjon og oppfølgende 
møtevirksomhet. Prosjektleder trenger minst ett årsverk for å drive fram arbeidet. 

Trinn 4: Oppfølging – Søknaden må inneholde en struktur som ivaretar grunnlaget for søknaden, med 
oppfølgingsansvar. 

 

Domenene til UNESCO som er: 

1. Muntlige tradisjonen  

2. Utøvende kunst  

3. Sosial praksis, ritualer og festlige arrangement 

4. Tradisjonelt håndverk  

5. Kunnskap og handling om naturen og universet 

Vi mener at seterkulturen faller inn under alle fem kategorier. Dette vil vi dokumentere i en søknad om 
inskripsjon på Unescos verdensarvliste. 

 
 
1.8 Innhold 
I dette prosjektet skal vi dokumentere  hvordan seterdrifta bidrar til sosialt og kulturelt felleskap 
(community involvement). Vi vil forklare hvilken effekt seterdrifta har fellesskapet, og betydningen både 
for lokalmiljø og for samfunnet som helhet, og hvilke kulturelle ringvirkninger det gir. Hvem berøres av 
elementet seterdrifta; hvem er bærere, hvem er seterdrifta viktig for og hvem har den effekt for.  
 
Vi vil kartlegge dagens situasjon og hvordan felleskapselementet fungerer nå. Hvilke samlende kulturelle 
elementer har vi, og hvor levende er den nedarvete kulturelle praksisen? Vi må dokumentere det vi kan, 
vet og gjør. Vi må vise hvordan vi faller innenfor domenene som er definert av UNESCO. I og med at 
prosjekteier er seterbrukerene selv, har vi mye kunnskap om status, og vet at både muntlige tradisjoner 
og fortellinger er levende. Kunnskapen er videreført fra generasjon til generasjon gjennom praktisk 
handling. Til setra knytter seg mange kulturelle utrykk som lokking, sang og felelåtter til seterdrifta. Og 
setra har vært – og er fremdeles en viktig sosial arena i ulike former.   
 
Tradisjonsbundne handlinger har ver viktige. Ting skulle gjøres til rett tid og rekkefølge, og dagliglivet var 
preget av hverdagslige ritualer. Huldra, eller haugafolket har levd i symbiose med seterbrukerene i 
uminnelige tider og trives fremdeles godt på mange setre. Vi vet at mange av budeier varsler huldra før 
vi slår ut vann, og i dette prosjektet vil vi kartlegge omfanget. Selv om de fleste levere melken til TINE er 
det en andel som foredler melken på stølen, yster, kinner og vasker treutstyret i einerlåg. Felles for alle 
seterbrukere er høstingskulturen med lokking, musikk og historier, kunnskapen om naturen og 
naturgrunnlaget og samspillet med dyra.  

En viktig del av arbeidet vil være å vurdere ringvirkninger og utviklingspotensial. Med bakgrunn i 
bærekraftbegrepet skal vi vurdere både sosiale, miljømessige og økonomiske verdier. Det naturlig å 
tenke ringvirkninger innenfor foredling, salg av opplevelser, økt biomangfold, økt kunnskap om tradisjon 
og kultur, om biologiske fotavtrykk og menneskets rolle i forhold til naturgrunnlag. 
 
Søknaden må vise hvilke vernetiltak som finnes og hvem som står bak. Det skal vises til 
kunnskapsformidling gjennom deltakelse fra generasjon til generasjon (tradisjonsbåren kunnskap). Med 
kunnskap menes kunnskapen i mer enn kunnskapen om. Setra som praksisarena er sentral. Det må også 
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forklares hvordan en innskripsjon kan bidra til en dypere forståelse for immateriell kulturarv ut utenfor 
Norge og Sverige. 
 
Vi må også redegjøre for vår rolle som frivillig organisasjon. UNESCO – status handler om kunnskapen i 
og ikke kunnskapen om. Dette må dokumenteres. Dokumentasjonen skal handle om den levende 
seterdrifta. Historiske bilder skal kun brukes for å underbygge dagens drift. Vi må vise til 
kunnskapsformidling, og hvordan en inskripsjon vil bidra til forståelsen av immateriell kulturarv.  

Styret har sett på de fire alternativene innenfor UNESCO: 
 
1) List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding  
2) Register of Good Safeguarding Practices 
3) Representative List of the Intangible Cultural Heritage of humanity  
4) International assistance. Financial assistance. Behandles i “Evaluation body” 
 
Punkt 3, Representative list of the Intangible Cultural Heritage of humanity er mest aktuell for 
seterkulturen, slik at vi vil forholde oss til disse kriteriene i det videre arbeidet 
 
Til søknaden må det være med støtteerklæringer fra andre lag / foreninger lokalt og enkeltpersoner. 
Søknaden skal ikke være i strid med andre konvensjoner. All tekst må være på engelsk. 
 
 

2. ORGANISERING 

2.1 Prosjektledelse og forslag til organisering 
Norsk seterkultur står som prosjekteier og vil enten ansette en prosjektleder eller leie 
prosjektledertjeneste etter pris og kompetanse. Det er en fordel at prosjektleder er lokalisert i nærheten 
av sekretariatet i Norsk seterkultur for oppfølging og kommunikasjon, det vil si Valdres. Videre er det en 
fordel at prosjektleder har lett tilgang til en akkreditert institusjon. I Valdres er det naturlig å benytte seg 
av Norsk Institutt for bunad og folkedrakt og fagmiljet knyttte til Valdres folkemuseum. 
 
2.2 Forslag til organisering 

 Eier/søker (Norsk seterkultur) 

 Prosjektarbeider/leder: Ansatt av Norsk seterkultur 

 Prosjekt/styringsgruppe - Styre og administrasjon i Norsk seterkultur og Valdres Natur- og 
Kulturpark. Valdres Natur- og Kulturpark vil fortsette å bidra med utvida arbeidsressurser til 
sekretariat. Det er naturlig at Valdres har en rolle siden Valdres er regionen med flest setre i 
drift i Nord-Europa og allerede har definert seterdrifta som et ansvarsområde. 

 Arbeidsgrupper-  Det kan være nødvendig å sette ned arbeidsgrupper for de ulike domenene 
1. Muntlige tradisjonen  

2. Utøvende kunst  

3. Sosial praksis, ritualer og festlige arrangement 

4. Tradisjonelt håndverk  

5. Kunnskap og handling om naturen og universet 

 Referansegruppe – Utøvere og institusjoner. Disse skal bistå med info og presentasjoner, 
nasjonale/internasjonale kontakter.  

 

 

 

 

Figur organisering 
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3. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 

3.1 Oppfølging 

Det skal etableres en prosjektlederstilling og arbeidet skal formaliseres med arbeidsgrupper og en 
referansegruppe. Det skal også avklares om og hvor det skal kjøpes tjenester. Prosjektleder trenger ca. 
½ år til forprosjekt. Styret i Norsk seterkultur med sekretariat sammen med Valdres Natur- og Kulturpark 
fungerer som styringsgruppe. Det skal rapporteres på alle styremøter (minst 4 ganger).  

 
 

3.3 Milepæler 

1. januar 2019 Mars 2019 Mai 2019               Januar 2020   ------------------------------2022 
 
 
 
 
 

Prosjekteier/ansvar 
Norsk seterkultur 

Styringsgruppe 
Styret med sekretariat og Valdres Natur- og Kulturpark 

Arbeidsgrupper 
Norsk bonde og småbrukarlag, 

Norges Bondelag, Norsk 
bygdekvinnelag , Norsk seterkultur, 
Svensk fӓbodkultur, Norsk Gardsost, 
seternettverk, museum, historielag, 

budeienettverk 

 

Prosjektarbeider/ 
leder 

Norsk seterkultur 

 

Referansegruppe 
Fjell forsk – nett, NIBIO (Kari Stensgård),  NIBIO 

(Bollete Bele), Norsk Håndverksinstituttet, 
Bunad og Folkedraktinstituttet, Fjellnettverket,  

NIKU, historiske miljø m fl 

NÅ Trinn 1  
Avklaringer 
 

Prosjektbeskr. 
forprosjekt 
Søke midler  
Formalisere 

 

 

 

Trinn 2 
Forprosjekt 
Prosjektleder, involvering, 
forankring, avklaring, 
arbeidsplan, dokumentasjon, 
søke midler 
  

 

Trinn 4 
UNESCO 
søknad ferdig 
 

Trinn 3 
Oppstart hovedprosjekt 
Gi innhold og skrive 
søknad 
Filmdokumentasjon 
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4. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 

4.1 Kritiske suksessfaktorer og kvalitetssikring  
Erfaring fra søknad fra Setesdal (folkemusikk) viser at utøvere/NGO var avhengig av kvalitetssikring og 
bistand fra akademisk nivå. Regionrådet var involvert for styrking av regional kultur, mens 
fylkeskommunen bidro finansielt. Organisasjonene/institusjonene skal fungere som bindeleddet mellom 
tradisjonsbærere og statsapparatet. For vårt tilfelle kan Fjellnettverket fungere som offentlig nivå, mens 
finansiering søkes hos fylkeskommune, fylkesmann og kulturråd og Norsk Filminstitutt (dokumentasjon). 
For kvalitetssikring er Norsk institutt for bunad- og folkedrakt på Fagernes akkreditert og vil, sammen 
med Norsk Håndtverksinstitutt på Lillehammer, bidra med kvalitetssikring. Valdres folkemuseum har 
kompetanse på dokumentasjon og intervju, og vi ønsker å bruke disse som rådgivere på metode. 

Dette er et prosjekt som dekker et stort område med ulike variasjoner av seterkultur. Samtidig pågår 
seterdrifta kun en kort periode på 4- 12 uker. Det kan være en tidsmessig utfordring å sikre relevant og 
dekkende dokumentasjon fra alle brukerne.  
En del forskningsinstitusjoner er allerede knytta til seterkulturen i både Norge og Sverige (NIBIO), og har 
allerede etablert en terminologi i forhold til kulturarvsaspektet.   
 

6. GJENNOMFØRING 

6.1 Hovedaktiviteter og prosess i forprosjektet 

Det skal etableres en arbeidsstruktur og utarbeides en konkret prosjekt- og arbeidsplan for 
hovedprosjektet. Her skal vi definere, involvere, avgrense og legge rammer. Prosjektplan skal også 
inneholde aktørliste, organiseringsmodell og beskrive prosess. Til dette skal det ansettes en 
prosjektleder. 
En viktig del av arbeidet er forankring og samarbeidsavtaler i aktuelle miljø, med samarbeidsparter og 
kompetanse- og fagmiljø. Vi skal få oversikt over alle setrene, definere hva som skal dokumenteres og 
hvilke metoder som skal benyttes. UNESCO forventer en kort dokumentasjonsfilm og seterdrift, og i 
forprosjektet skal det lages skisse til manus. Det meste av dokumentasjonen kan kun skje i 
setersesongen, der det er 4-12 uker med aktivitet. Dokumentasjonsarbeidet bør derfor starte allerede 
første sommer. Det skal lages første skisse til innhold i UNESCO-søknaden.  
 

6.2 Tids- og ressursplaner 

Hva Mars 
2019 

April Mai Juni - 
september 

Oktober 
Desember 

Januar 
2020 

Mars 
2020 

Mars 
2021 

Desember 
2021 

Forprosjekt, plan, 
søknad 

         

Støtteerklæring  
forankring 

         

Ansette prosjektleder          

Formalisere arbeids og 
styringsgruppe 

         

Prosjektplan, søknad, 
film-manus 

         

Søke støtte filmstøtte          
Unesco søknad          
Sendes kulturdep          

Unesco sekretariat          
Evaluation body          

Søknad avgjort          
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1) Hovedprosjekt søknadsprosess 

Den må også inneholde: støtteerklæring fra kommunalt nivå. For oss: Fjellnettverket 
2) Januar år 1 (2020) (nasjonal) eller 2022 (for internasjonale søknader) 

Norsk kulturråd behandler. Det kan skje to alternativer:  

 Få den i retur med ønske om forbedringer –Eller:  
3) Sendes Kulturdepartementet – Det er nasjonalstaten som nominerer. Her kan vi få beskjed om 

mangler/eller den sendes videre. Maks en i året sendes fra Norge, 50 pr år internasjonalt. 
Sendes før 1. mars fra dep til UNESCO. Behandlingstid i UNESCO er ett år. Kommunikasjonen går 
mellom dep. og UNESCO 

4) Unesco – sekretariat mottar, sørger for oversettelser, skal også oversettes til fransk. Går nesten 
ett år. 

5) Mars år to er første møte i Evaluation body da de er ferdige med å behandle filene. Evaluation 
body gir anbefaling, og i desember samme år skjer avgjørelsen.  

 

7. ØKONOMI 

Budsjett- og finansieringsplan, forprosjekt 

Budsjett Finansieringsplan 

Kostnadsart  (Hovedposter)  NOK Kilde NOK 

Prosjektleder 120000 Innlandet, kulturarv 100000 

Styringsgruppe 4x8x3000 100000 Egeninnsats, Norsk seterkultur 60000 

Referansegruppe 2x3x3000 20000 Innlandet, BU Landbruk 100000 

Arbeidsgrupper 2x5x3000 20000   

Fil manus og oppstart 200000 Norsk kulturråd 200000 

SUM 460000 SUM 460000 

For finansiering hovedprosjekt er også disse aktuelle: Unescokommisjonen, RA i Norge og Sverige, 
verdensarv 
 

8. KONTRAKTER OG AVTALER 

8.1 Kontrakter med leverandører 

Dersom vi får støtte til dette prosjektet skal det opprettes arbeidsavtale mellom Norsk seterkultur og 
Valdres Natur- og Kulturpark. For prosjektleder skal det lages arbeidsavtale med konkrete 
arbeidsoppgaver og gjensidige forpliktelser. For arbeidsgruppene skal det utarbeides samarbeidsavtaler 
med mandat og gjensidige forpliktelser. For referansegruppa skal det utarbeides en invitasjon til 
deltakelse med vilkår. 
 
 
Dato:       ..........  Prosjektleder:       _______________________________________ 
 (Signatur) 
Godkjent: 
Dato:        .........  Prosjektansvarlig: _______________________________________ 

 (Signatur) 


