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Seteråret 2022 
 

Året 2022 har på mange måter vært et merkeår. Vi kom oss gjennom et par år med 

nedstenging og Covid19, men nye og uventede kriser hang like bak. Russland sin invasjon av 

Ukraina har vært et sjokk for de fleste, og vist oss hvor sårbare vi er når Europa er i politisk 

ubalanse. I tillegg har mange fått kjenne på effekten av Aceravtalen den forrige regjeringen 

inngikk. Kraft fra Norge selges ut på spotmarkedet i Europa. I Norge har strømprisene steget 

til værs, og dette, sammen med høyere nettleie, har rammet mange hardt.  

  

Hvis vi snur litt på dette, og prøver å trekke ut noe som er bra, så har mange av oss blitt mer 

bevisst vårt eget strømforbruk og når på døgnet det er mest økonomisk å bruke strøm. Mange 

av oss har også begynt å tenke mer langsiktig. Hvordan lever og produserer vi mest 

bærekraftig her oppe i nord? Og hvordan kan vi bruke og forvalte landet vårt slik at vi bruker 

ressursene best mulig, uten å forringe naturen og mangfoldet som lever i den? Setra er drevet 

over generasjoner og det har gjerne utviklet seg et artsrikt kulturlandskap som de forvalter. 

Seterdrifta er en av de få produksjonene vi har som etterlater seg positive fotavtrykk i naturen. 

Vår tilstedeværelse bidrar til økt biologisk mangfold. Seterdrift bidrar til å ta vare på 

biologisk mangfold, bygningsmiljø og faste kulturminner og holder beiter, kunnskap og 

historier i hevd. 

Det siste åre har vært spesielt travelt for Norsk Seterkultur. Dette året har det vært en intens 

innspurt for å få levert inn en søknad om oppføring av seterkulturen på UNESCO sin liste for 

immateriell kulturarv. Mange rundt oss har støttet arbeidet, både med støttebrev og 

økonomisk. Vi håper at flere barn og unge får oppleve seterlivet gjennom tiltakene vi har satt 

i gang gjennom støtten fra Sparebankstiftelsen.  

I UNESCO-arbeidet har vi også blitt bedre kjent med våre svenske kolleger, og besøkt setre 

på hver side av grensen. 

Positivt er også at flere seterbrukere nå bruker merket for beskytta betegnelse av setersmør. 

Det er interessant at etterspørselen fremdeles er mye større enn vi klarer å produsere. Vi håper 

alle som passer inn under kriteriene tar merket i bruk i 2023. 

Høsten 2022 vdeltok vi også i referansegruppa som skulle se på virkemidler som påvirker 

seterdrifta. Arbeidet ble satt i gang etter de forrige jordbruksforhandlingene, ledet av 

Landbruksdirektoratet sammen med Miljødirektoratet og Riksantikvaren. Resultatet ble 

utredningen Forslag til satsing for fortsatt seterdrift (2023). 

Selv om vi opplever mye støtte til seterkulturen, var det et hard slag for oss at vi og flere 

andre frivillige organisasjoner i landbruket får mindre støtte. Dette gjør den daglige driften av 

organisasjonen mye tyngre. Samtidig ser vi at stadig flere opplever seterdrifta som aktuell, og 

både NIBIO og Anno museum aktualiserer seterdrifta i forskningsprosjekt. Norsk Kulturarv 

ønsker å knytte Den Norske smaksskolen opp mot seterkulturen, Matnavet Mære vil 

samarbeide om fagdager med tema mat fra setra og Norsk Gardsost vil ha søkelys på 

seterdrift under Oste-VM i Trondheim høsten 2023. Alt dette gir oss driv til å fortsette 

arbeidet for seterkulturen. 

I 2022 fikk vi ny logo. Vi håper at vi i 2023 også får opp en ny nettside med ny utforming slik 

at vi når enda flere der ute, og også får flere medlemmer. Det trenger vi sårt.  

Mye bra arbeid er satt i gang og står foran oss i 2023, og vi ser fram til et godt nytt arbeidsår 

2023! 

Katharina Sparstad, daglig leder 
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Styret 2022 

Siv Beate Eggen, leder 

 
Siv Beate Eggen 

 

Knut Ola B. Storbråten, nestleder 

 
 Knut Ola B. Storbråten 

 

Inga Iversen Aasen 

 
Inga Iversen Aasen 
 

 

Kathrine Kinn 

 
Kathrine Kinn 
 

Representant fra TINE 

Kari Sofie Asmyhr Østen 

 
Kari Sofie Asmyhr Østen 
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Varamedlemmer: 
 

1. Olav Huso 

 
 

Olav Huso 

 

2. Ole Øvrejorde         

 
Ole Øvrejorde 

 

3. Gro Arneng  

 
Gro Arneng  
 

 

Valgkomité har vært:  

1. Ingebjørg Håvardsrud 

2. Per Sæther 

3. Ove Søresand 

 

 

Styremøter 2022 

Norsk Seterkultur har hatt åtte styremøter: 8.02., 22.04., 25.05., 30.05., 28.09., 01.11., 

20.100., og 14.12., alle på Teams. 

I tillegg har arbeidsgruppa hatt ni møter i tillegg til skrive- , film- og ressursgruppemøter og 

møter om ny nettside.  
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Sekretariat  

Øystein Skjæveland har vært redaktør for medlemsbladet «Seterbrukaren». Styret har gitt 

innspill på stoff. Daglig leder, Katharina Sparstad, har hatt alle oppdateringer på 

www.seterkultur.no. Oppdatering av fb er utført av daglig leder sammen med redaktør og 

styreleder. Daglig leder administrerer merkeordningen «Beskytta betegnelse for setersmør». 

Videre har hun organisert årsmøte og fagsamling i Bø i Telemark. Stillingen hennes har vært 

på 30 % i 2022 og leies av Valdres Natur- og Kulturpark.  

Svein Løken fører regnskapet og sender ut medlemsfakturaer og purringer. Svein deltar på 

styremøter.  

Kari Sofie Asmyhr Østen representert TINE i styret. Hun fungerer også som referent på 

møter. 

 

 

 
Daglig leder Katharina Sparstad 
 

 
Regnskap og medlemshåndteringsansvarlig Svein Løken 

 

 
Øystein Skjæveland redaktør av Seterbrukaren 

 

 

 

Fagsamling og årsmøte 2022  
Fagsamling og årsmøte ble avholdt på Bø hotell i Telemark 26. og 27. mars. Til sammen 

deltok 36 personer på fagsamling og årsmøte. Samlingen hadde hovedfokus på ÙNESCO-

arbeidet og erfaringsdeling, samt innlegg fra fylkeslederne i Norges Bondelag og Bonde- og 

Småbrukarlag. Vi fikk også innlegg av seterbrukere fra Telemark: Barbro Stordalen og 

Marianne Amundkås, Gavlesjåsstulen, Bø i Telemark. 

  

http://www.seterkultur.no/
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Seterprisen 2022 
Seterprisen 2022 ble delt ut på fagsamlinga i Bø i Telemark 26.03.2022 til Ingebjørg 

Håvardsrud på Håvardsrudsetra etter oppfordring fra hyttefolket i området. 
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Ingebjørg Håvardsrud på Håvardsrudsetra fikk seterprisen for seterdrift med formidling og alliansebygging. 

 

Medlemmer 
Pr 31.12.2022 var det 427 medlemmer i Norsk Seterkultur. Pr 01.01.2022 var det 444, en 

netto nedgang på 17 medlemmer. Nedgangen gjenspeiler antagelig nedgangen i seterdrifta, 

men samtidig har vi ikke mer enn ca. 160 aktive seterbrukere som medlemmer. Derfor er det 

et stort potensialt å rekruttere flere seterbrukere som medlemmer. 

 

 

Økonomi og årsregnskap 
Hovedtall: Det økonomiske resultatet for 2022 ga et samlet overskudd på kr 185.464,- for 

Norsk Seterkultur. Dette gjelder vanlig lagsdrift. Kontingentinngangen var budsjettert til kr 

185,000,- og var rekordstor på kr 195800,-. 

 

Unesco prosjektet ga et underskudd på kr 148.253,-. Her er det meste finansiert med eksterne 

tilskudd. Underskuddet skyldes at det ikke er anmodet tilsvarende beløp utbetalt.  
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Årsresultat og budsjett 2022 
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Økonomiske bistand til organisasjonsarbeid 
Norsk Seterkultur har søkt og fått støtte fra 

• Landbruks- og Matdepartementet (støtte til frivillige organisasjoner i landbruket). Tilskuddet 

for 2022 var kr 180.000,- og går fra statsbudsjettet. Det er søkt og bevilget midler for 2023, 

støtten for 2023 ble redusert til kr 163.000,- 

• Det er søkt og gitt avslag på støtte til fagsamling og årsmøte fordi ingen av fylkeskommunene 

prioriteter å bruke BU-midler til fagsamlinger lenger. 

 

UNESCO regnskap 

Det er til sammen gitt kr 5.395.000,- til UNESCO-arbeidet. Det ble også søkt 

Unescokommisjonen om utlyste midler til prosjekt som jobber søknad om oppføring på 

UNESCOP-lista for immateriell kulturarv, med avslag.  

 

Landbruksdirektoratet, kompetanse og utvikling 1000000 1000000,00 

Hedmark landbruksselskap 200000 200000 

Norges vel 30000 30000 

Trøndelag kompetansemidler, fagsamling 
(fjellmidler) 100000 100000,00 

Olav Thon 700000 0,00 

Sparebank 2 2355000 2355000,00 

Erasmus 60000 600000,00 

Sør-Trøndelag Landbruksselskap  10000 10000,00 

Unescokommisjonen 300000 0,00 

Totalt 5855000 5395000,00 
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Ny logo 
Norsk seterkultur fikk ny logo i 2022. Logoen er utarbeida av Valdres Natur- og Kulturpark 

ved Henning Wangsnes. Logoen har utgangspunkt i blomsten snøsøte. Snøsøte er en 

karakteristisk beiteplante i litt kalkrike stølsområder. Den er svært vàr for gjengroing, og 

forsvinner fort når beitingen opphører. Blomsten er litt spesiell fordi den lukker 

blomsterbladene når det er overskyet. Den blir også kalt Kristi blå auge 

Logoen kan brukes i ulike varianter. Den er blå som fargen i blomsten, men kan også brukes i 

svart og hvitt på farget bakgrunn. 

 

 
 

  
 

    
 

 

Media 
Seterbrukaren 
Det er gitt ut tre medlemsnummer i 2022. Medlemsbladet kom i mars, juni og desember. 

Øystein Skjæveland har vært redaktør bladet. Bladet har publisert et  

mangfold av stoff med relevans og aktualitet for seterbrukere og andre interesserte.  
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www.seterkultur.no 

Nettsida, ved daglig leder, har produsert og delt aktuelt stoff. I 2022 ble det lagt ut 14 saker. 

Annonsesiden på «ledig-søker jobb» er aktivt brukt, men mange får ikke lagt ut, selv om de 

ber om hjelp. 

 

 

Facebook 

Facebook-siden til Norsk Seterkultur har pr 31.12.2022 5599 følgere. Facebook deler egne og 

andres setersaker og blir i hovedsak oppdatert av daglig leder, men styreleder og redaktør har 

også tilgang. 
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Mediedekning 
Styreleder Siv Beate Eggen i Trønderavisa om UNESCO-arbeidet: 
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UNESCO-arbeidet ble også dekket av Fortidsminneforeningen: 
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Pressedekning av seteropplegg ved Brennabu Leirskole 

Brennabu leirskole fikk støtte til å utvikle seteropplegg for leirskolene: 
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Debattinnlegg og pressemeldinger 
Pressemelding om støtte fra Landbruksdirektoratet 
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Politikk og forvaltning  
 

Jordbruksforhandlingene 2022 

I 2022 ble det holdt møte med begge faglaga, samt sendt eget innspill fra Norsk seterkultur. 

Norsk seterkultur fikk gjennomslag på å øke tilskuddet, samt gi tilskudd fra fire uker 

(50.000,-) og øke satsen etter seks uker (70.000,-). Disse satsene gjelder for alle fylker. I 

tillegg har noen fylker høyere sats og/eller tilskudd til besøkssetre. 

 

Innspill til jordbruksforhandlingene 2022 fra Norsk seterkultur 
Forslag (i prioritert 
rekkefølge) 

Begrunnelse: 

Grunntilskudd kr 70 000 (Fire 
ukers seterdrift) 

Økte kostnader i seterdrifta  

Tillegg for setring utover 6 
uker 20000 kr 

Vil føre til at noen flere setrer i mer enn 6 uker. 
Dekke merkostnader med lengre sesong og øker 
lønnsomheten. Gir mulighet til mer leid 
arbeidskraft. Drift av to driftsenheter samtidig er 
krevende. Øker beiteaktivitet og en høster mer av 
beiteressursen til matproduksjon. Lengre sesong 
for besøks-setre gir et bedre reiselivstilbud og 
mer kulturlandskapspleie. 

Foredlingstilskudd kr 20000 For å stimulere seterbrukere til å drive ei mer 

markedsretta næring som både kan øke inntjeninga 

på gården, og ikke minst gi storsamfunnet gode 

opplevelser med norsk landbruk. 

Foredling av setermelka er ei verdiskaping som 
både bidrar til omsettbare seterprodukter og tar 
vare på kunnskapen og handverket knyttet til 
aktiviteten. Dette er også mer ressurskrevende 
både når det gjelder tidsforbruk og nødvendig 
utstyr. 

Senke minstekrav for daglig 
melkeproduksjon fra 45 til 30 
liter pr dag. 

Tine har krav om minst 45 l pr dag for å hente 
melka. Vi ber om at 30 liter pr dag der all melka 
foredles på setra skal godkjennes for å være 
tilskudds berettiget. Alternativt foreslår vi at 2 
melkekyr/10 geiter kan tilfredsstille kravet 
knyttet til produksjonsmengde. Dette vil gi 
muligheter til å ta med en liten del av besetningen 
eller låne/leie dyr til produksjon der gårdene har 
vokst seg store i robotfjøs, samdrifter eller har 
blitt nedlagt. 

Det kan være vanskelig å oppnå minstekravet på 
45 l pr dag for setre med små besetninger der 
kyrne har lav avdrått, som f. eks med de gamle 
kurasene. En del veiløse setre har heller ikke 
muligheter til å levere melk til meieri og må 
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foredle all melka på setra. Driften av disse setrene 
ivaretar i stor grad kulturarven i seterdrifta og 
ved å bruke beiteressursene bidrar de også til 
matproduksjon, kulturlandskap, biologisk 
mangfold og åpne beitelandskaper til beredskap 
og matsikkerhet. Disse setrene er ofte besøks-
setre og bidrar til kommunikasjon, kunnskap og 
opplevelser knyttet til norsk landbruk. 

 

 

I forkant av Jordbruksforhandligene ble det sendt inn leserinlegg til mange lokalaviser i 

Norge: 
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Setertilskudd i Agder 
Høringsuttalelse til RMP 

 
 

Referansegruppe for virkemidler for seterdrift  

I avtaledokumentet etter jordbruksforhandlingene i 2022 ble det avtalefestet at det skal ses 

nærmere på virkemidler som berører seterdrifta. Oppdraget ble gitt Landbruksdirektoratet, 

Miljødirektoratet og Riksantikvaren, under ledelse av Landbruksdirektoratet. I tillegg var 

NIBIO invitert inn i arbeidet. Til arbeidet ble det satt ned en referansegruppe med Norsk 

seterkultur sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Statsforvalteren i 

Innlandet og Trøndelag, Innlandet Fylkeskommune, SABIMA, Norsk Kulturarv, TINE. 

Det ble avholdt tre TEAMS –møter vi ble bedt om å gi innspill på: 
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1) forslag til mål for langsiktig ivaretakelse av seterdriften og seterlandskapet  

2) mulig innretting av virkemidler for å nå de foreslåtte målene, med vekt på de som kan ha 

størst betydning.  

Daglig leder deltok for Norsk Seterkultur. I forkant ble innspillene diskutert av styret og 

Svein Løken. I tillegg ble det sendt skriftlig innspill: 

 

Virkemidler for seterdrift, Innspill sendt landbruksdirektoratet fra Norsk seterkultur:  
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Arbeidet er avsluttet mars 2023, og utredingen er ferdig og tilgjengelig på seterkultur.no 

 

Enkeltsaker 
I 2022 har vi bistått en enkeltbruker som ville starte opp seterdrift i Agder, da hun fikk 

tilbakemelding fra Statsforvalteren at det ikke var tilgjengelig setertilskudd fordi det ikke var 

seterbrukere i fylket. 

Setertilskudd er nå innført i RMP i Agder (se forrige sak). 



 

 

27 

 

Brev til Næringskomiteen 

I forbindelse med kutt til frivillige organisasjoner ble det sendt brev til Næringskomiteen i 

samarbeid med Norsk Gardsost og Økologisk Norge. Norsk seterkultur forberedte også et 

innlegg i Næringskomiteen vi ikke fikk legge fram:  
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Pågående prosjekt 
 

Beskytta betegnelse for setersmør 

Norsk Seterkultur fikk endelig beskytta betegnelse på tradisjonelt grunnlag for setersmør 

høsten 2019. Informasjon om hvordan du kan bruke merke ligger under egen fane på 

seterkultur.no. I 2022 var det 14 produsenter som kan bruke merket. Alle produsenter har fått 

tilsendt plakett, logo som klistremerke og brosjyre til å legge ved smøret ved salg.  

Forskriften til setersmør ligger på lovdata:  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-09-02-1104   

 
Fra 2021 til 2022 økte antall smørprodusenter som benyttet merket fra 10 til 14 

 

Merket for setersmør ble presentert på Matstreif i Oslo 23. - 25. september. Tre støler sto på 

stand, Brimi seter, Baggerudsetra og Sparstadstølen. Det ble laget et banner for setersmør i 3x 

1,5 m. Arbeidet ble utført verdelagsfritt av Valdres Natur- og Kulturpark, og kostnadene ble 

dekket av Statsforvalteren i Innlandet. 

  

     
Figur 1. Banner for setersmør er produsert med støtte fra Statsforvalteren i Innlandet. Stiftelsen Norsk mat har 

laget roll-up. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-09-02-1104
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Status for UNESCO-prosjektet – hva er gjort i 2022? 
Arbeidet med søknaden om en oppføring av seterkulturen på UNESCO sin liste for 

immateriell kulturarv har gått raskere enn forventet. Dette er blant annet fordi vi søker med 

Sverige, og svenske myndigheter har signalisert at de ønsker en søknad fra Sverige i 2023. 

Arbeidet på norsk side har fått utvida arbeidsstruktur. I tillegg til styringsgruppe (styret samt 

Svein Løken og Katharina Sparstad), referansegruppe og setergruppe i bondelaget, er det satt 

ned arbeidsgrupper for ulike formål. 

Rådhuset Vingelen har vært innleid til arbeidet med Hege Hovd som prosjektleder. Linda 

Ramberg fra Fossekall har fulgt opp ERASMUS+ prosjektet.  

Mye av fellesarbeidet mellom Norge og Sverige er finansiert gjennom EU-programmet 

ERASMUS+. Arbeid med kommunikasjon, nettside, kartlegging av aktive støler, stølskurs, 

stølsaktiviteter, og samarbeidsprosjekt har vært dekket gjennom et eget formidlingsprosjekt 

gjennom Sparebankstiftelsen. Øvrig arbeid er generell støtte til UNESCO-arbeidet fra 

Innlandet Fylkeskommune, Landbruksdirektoratet, Hedmark Landbruksselskap, Sør-

Trøndelag Landbruksselskap og Norges Vel. Fjellmidler fra Statsforvaltning i Trøndelag har 

bidratt til fagsamling og generell oppfølging. 

  

Multinasjonal søknad 

Ved hjelp av EFNCP har vi undersøkt mulighetene for å samarbeide med flere andre 

europeiske land om nominasjonen, men det ble avklart at skrives bare sammen med Sverige. 

Den er likevel definert som en multinasjonal søknad. Etter råd fra UNESCO-rådgiver vil 

nominasjonen sendes inn fra Sverige, for å unngå «saksbehandling-kø» i Norge.  

  

Skriving av søknaden 

Leder og nestleder i Norsk Seterkultur har sammen med prosjektleder Hege Hovd gjennom 

2022 hatt flere felles skrivemøter med representanter fra Svensk fäbodkultur och 

utmarksbruk, Håkan Tunon fra Sveriges Lantbruksuniversitet og UNESCO-rådgiver Marit 

Stranden. Vi har også hatt møter med ISOF (Institutt för språk och folkminnen, som har 

nasjonalt ansvar for UNESCO-nominasjonene i Sverige). Det ble utarbeidet et førsteutkast av 

nominasjonen i starten av september 2022, og med det som utgangspunkt fikk vi klarsignal 

fra Kulturdepartementene i begge land for å søke om listeføring av seter/fäbodkulturen. 

  

Film som underlag til søknaden 

Sammen med søknaden skal det følge en ti minutters dokumentarfilm og ti stillbilder. Før 

sommeren skrev vi kontrakt med Sherpa Film om å produsere filmen samt gjøre opptak på 

norsk side. Det ble filmet på flere ulike setre/støler i Norge og Sverige sommeren 2022, og vi 

har også på oppfordring fått tilsendt private filmopptak. Sherpa Film har levert et førsteutkast 

av filmen, og tar sikte på å ha den ferdige filmen klar ca 24. februar. Til den tid håper vi også 

å ha valgt ut de ti bildene. 

  

Møter i arbeidsgrupper og med ulike samarbeidspartnere 

Arbeidsgruppa i Norsk Seterkultur (som har hatt hovedansvar for utarbeidelse av 

nominasjonen) har hatt jevnlige møter med både ressursgruppa og setergruppa siden 

oppstarten av arbeidet i 2018, for å informere om status i arbeidet og diskutere/få innspill på 

relevante tema. Flere av deltakerne i ressursgruppa har også deltatt på Norsk Seterkultur sine 

årsmøter og workshoper i løpet av disse årene. 

Ressursgruppa har bestått av tre representanter fra Norsk Seterkultur: Daglig leder, styreleder 

og nestleder. I tillegg har det deltatt to seterbrukere, som er tidligere styreledere i Norsk 

Seterkultur. Følgende organisasjoner har deltatt: Norsk Bufé, Norsk Gardsost, Sogn Jord- og 

hagebruksskule, Landbrukskontoret i Hol kommune, Fjellnettverket, NIBIO, Norsk 

https://www.efncp.org/
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Kulturarv, Geitmyra Mat- og kultursenter, Valdres Folkemusikkarrangement AS, Norsk 

institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Sveriges Lantbruksuniversitet. I tillegg er det to 

seterentusiaster som har deltatt i gruppa på frivillig basis; Mari Bjørnsrud-Gabrielsen og Kurt 

Ole Linn (på slutten deltatt som representant fra Innlandet Fylkeskommune).  

Setergruppa har bestått av representanter fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og 

småbrukarlag.  

Våren 2022 ble det oppnevnt ei filmgruppe bestående av Katharina Sparstad, Inga Iversen 

Aasen, Kathrine Kinn og Hege Hovd som hadde ansvar for å lande avtale med filmprodusent 

samt velge ut seterlokaliteter for filming.  

 

Det er også valgt ei gruppe som har ansvar for nye nettsider; Inga Iversen Aasen, Siv B. 

Eggen, Knut Ola Storbråten og Hege Hovd. Arbeidet har delvis blitt lagt på is høsten 2022 for 

å prioritere arbeidet med å ferdigstille UNESCO-nominasjonen.  

 

Studietur for styringsgruppa 

I 2021 fikk vi støtte gjennom EU-programmet ERASMUS+ til felles aktiviteter. Som del av 

arbeidet med å søke seterkulturen/fäbodkulturen inn på lista over immateriell kulturarv er 

erfaringsutveksling og dialogmøter med prosjektteam og seterbrukerne viktig. Det ble derfor i 

2022 lagt opp til en studietur i Norge og en i Sverige med besøk på typiske setre der 

vertskapet fortalte om og viste fra, dagens drift. Referat fra begge turene er publisert i 

Seterbrukaren.  

 

Studietur til Valdres, Aurland og Undredal 19. - 23. august 2022 

Deltagere: 4 (5) fra Norge og 5 fra Sverige.  

 

Mål: 

Målet med turen til setermiljøene i Valdres og omegn er å vise våre svenske kolleger den 

norske seterkulturen i praksis og gi muligheter for å stille spørsmål til aktive norske 

seterbrukere. Få økt innsikt om norsk seterdrift og seterkultur. Bedre forståelse av likheter og 

ulikheter. Gi inspirasjon! Samlingen ble kombinert med et fysisk skrivemøte. 

 

Stølsbesøk:  

• Strandmo Stølsysteri v/Anna Karoline Ness - https://www.strandmo.no/  

 

• Lena Lisjordet – Lisjordet stølen i Vestre Slidre. https://www.lisjordet.no/  

o Moderne seterbruker.  

o God på formidling av seterbrukets rolle i landbruket.  
 

• Underdal Stølsysteri – Underdalsstølen -  

o Vunnet seterprisen  - utbrutt stølstradisjon. Foredling av geitemelk. Viktig 

inspirator. Kjerneområde for ysting i Norge 

o https://www.undredalsost.no/  

 

• Sparstadstølen, Vang i Valdres (Katharina Sparstad, daglig leder i Norsk Seterkultur)  

o https://www.valdres.no/opplevelser/sparstadtroe-i-sanddalen-p614513  

o Stølsdrift på gammelmåten med håndmelking, ysting og kinning av ku og 

geitemelk 

o Historiefortelling og praksis  

 

• Randi Ødegården – Slettefjell/Vang – geiter.  

https://www.strandmo.no/
https://www.lisjordet.no/
https://www.undredalsost.no/
https://www.valdres.no/opplevelser/sparstadtroe-i-sanddalen-p614513
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o Gode til å foredle og formidle. Holder stølskurs og samarbeider med Norsk 

Seterkultur allerede. Trener opp disse til å bli kulturlandskapspleiere.  

o Klarer å drifte to årsverk med sine 30 geiter. 

http://valdresmagasinet.com/index.php/2017/10/02/satsar-pa-eit-liv-med-mykje-

meining/  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Studietur i Sverige (23. – 26. september) 

FSF i Sverige arrangerte en tilsvarende studietur der vi i Norge ble invitert for å lære mer om 

den svenske fäbodbruken og fäbodkulturen. Studieturen ble kombinert med deltakelse på den 

årlige svenske Fäbodriksdagen. Besøkene på turen var lagt opp i forhold til hvem som ”holder 

ut” lengst og fortsatt var på fäbodene i slutten av september. 

http://valdresmagasinet.com/index.php/2017/10/02/satsar-pa-eit-liv-med-mykje-meining/
http://valdresmagasinet.com/index.php/2017/10/02/satsar-pa-eit-liv-med-mykje-meining/
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Det ble noen utfordringer på veien, da minibussen fra 

Sverige fikk lekkasje i radiatoren lørdag ettermiddag 

og vi måtte passere MANGE høydemeter (og lange 

tuneller!) på ruta vår!  

 

Heldigvis er det som regel alltid en bekk i nærheten, 

og problemet ble løst da vi fikk kjøpt radiatorsement 

på søndagsåpen bensinstasjon.  

 

 

 

 

Fredag 23. september møttes Siv Beate Eggen og Hege Hovd i Brekken ved riksgrensa helt 

sør i Trøndelag, vi krysset grensa og kjørte sammen sørover i noen timer gjennom svenske 

skoger. På veien passerte vi mange skilt med «bod», «fäbod» og «vall» - spor etter tidligere 

tiders fäboder. De fysiske sporene er stort sett borte, nå er det nærmest ødemark – ingen 

bebyggelse, ingen bensinstasjoner eller ladestasjoner, og nesten ingen biler eller folk...  

 

Dalarnas län, Malung-Sälens kommun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøk hos 80-årige Doris på Norra Fenningberget  

Doris hadde 35 geiter og har drevet siden 1956. Hun driver på «gammelmåten» med 

håndmelking. Imponerende!  Hun har en lang sesong og er på setra fra mai til september. Har 

ikke strøm, og får varmt vann via en vedfyrt vanntank.  

Hun bor i Sälen om vinteren hvor hun leier fjøs 7 km hjemmefra. Det faktum kan jo bidra til 

at det er «enklere» å ha dyra hos seg på setra. 

 

 

Yvonne Smedberg og Owe Lindgren på Kättboåsen 

Fäboden er fra 1600 tallet, en værbitt, brun/grå 

tømmerstue. Yvonne har bodd på fäboden i 42 

år, og bor her nesten året rundt. Her har hun 

oppfostret fem barn. De flytter ned til den sødre 

fäboden (med strøm) de kaldeste månedene. 

Hun driver fortsatt på «gammelmåten».  

Et poeng for dem er at de stort sett skal være 

selvforsynt. De handler på butikk kanskje ti 

ganger per år. All mat lages over åpen varme. 

De har et eget, lite meieri hvor det har vært 

kjernet smør i generasjoner.  
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De har fire fjellkyr, mange kaniner, høner og hest. De dyrker svedjerug og maler eget mel. 

Kjøkkenhagen var veldig frodig, og de som ville fikk med seg potetløk for å teste ut i egen 

hage (løk som vokser som potet). Yvonne syr mye på sommeren, når det er godt lys, og det 

går i gjenbruk av stoffer og klær. De tar imot mange besøkende på sommeren. De tar ikke 

betalt for inngang, kun for servering. Folk kan spise så mye de vil for 100 kr, noe som høres 

alt for billig ut. De kan nok godt doble beløpet! 

Lørdag morgen møtte vi opp i Älvdalen, og der ble den norske delegasjonen (Siv, Hege og 

Linda Ramberg) supplert med Inga og Øystein Aasen, sammen med deres tre sønner Esten, 

Isak og Sigurd. Hele helga var viet Fäbodriksdagen med tilhørende fäbodbesøk på 

Hedbodarna og Brindberg og med en flott Vallmusikkonsert (med kulokk og bukkehorn) som 

avslutning, før vi (Siv og Hege) dro videre nordover til Härjedalen sammen med Olle, Maria, 

Ingela og Lars fra FSF.  

Mandag dro vi først til familien Daabach i Hede der vi møtte far Erik og datter Paula. De har 

en omfattende kjøttproduksjon som er koblet til skogsbeite og deres fäbodvall. De har rundt 

100 hereford-dyr. De går på skogsbeite store deler av året, men er hjemme på gården og får 

rundball vinterstid. Hereford er kjent sitt rolige, vennlige lynne, og det fikk vi se med egne 

øyne da vi dro ut i skogen på leting etter dyra. De har GPS-sender på noen av dem, og Paula 

er ute i skogen omtrent hver dag og sjekker alle dyra. De 

går på store områder, så det blir noen timers kjøring og 

vandring hver dag. Dyrene hadde veldig godt hold, noe 

som var overraskende for oss, i og med at beitet virket 

veldig skrint. Paula fortalte at nå på høsten spiser de en 

del ferskt løv. For oss så det ut til å være mye lyng og lite 

gras på beitet.  

Studieturen ble 

avsluttet hos 

Marika 

Kaspergård på 

Nysätern ved 

foten av 

Sonfjället (som 

vi dessverre ikke 

fikk sett pga skyer og regn). Det var veldig inspirerende 

å høre om hennes mange planer for å utvikle 

fäboden/fjellgården, og vi fikk servert en utrolig god 

treretters hjemmelaget lunsj! 

 

Underveis har vi fått en større forståelse av forskjellene mellom norsk og svensk seterbruk. 

De fleste svenske fäboder ligger i skogen, mens setrene i Norge ligger på fjellet. I Sverige er 

fokuset på kultur og kulturlandskap og det finnes gode støtteordninger til beitedyr uten krav 

til melkeproduksjon, mens virkemidlene i Norge er knyttet til landbruk og melkeproduksjon, 

og melka hentes ofte av melkebil. De norske virkemidlene er innrettet for å styrke seterdrifta 

til ei bærekraftig næring, med rom for utvikling og verdiskaping. Også i Norge bidrar setring 

til tilleggsverdier knyttet til miljø, kulturlandskap og kulturarv, men det er matproduksjonen 

med bruk av utmark som ligger i bunnen.  

De setrene vi besøkte i Sverige vil nok vi betegne som museumssetre – drift på gammelmåten, 

ofte t.o.m. med håndmelking. I Sverige er seterdrifta oftere knyttet til eget bruk og 

selvhushold. I og med at de får tilskudd per dyr og melka ikke blir hentet, er det veldig mange 

som har fjellku (tilsvarende Rørosku/sidet trønder) som har lavere melkeproduksjon.  
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Setra mi 

Spørreundersøkelsen «Setra mi» ble gjennomført i 2020 og 2021. Den ble sendt ut til alle 

registrerte seterbrukere (ca 900), og mottok til sammen 426 unike svar, dvs en svarprosent på 

47 %. I 2022 sendte vi ut en oppfølgende spørreundersøkelse til de som svarte på «Setra mi» 

og sa at vi kunne ta kontakt på nytt. Denne ble sendt til 340 seterbrukere. Vi fikk inn 183 svar, 

dvs en svarprosent på 54 %. 2022-undersøkelsen hadde spesielt fokus på ulike aspekter av 

den immaterielle kulturarven, overføring av kunnskap mellom generasjoner og rekruttering. 

Vi spurte også om de ønsket at seterkulturen skulle nomineres til UNESCOS liste over 

immateriell kulturarv. Her svarte 97 % av brukerne at de støtter det, mens 3 % ikke ønsker 

dette. 

 

Støttebrev 

Vi har jobbet kontinuerlig med å samle inn støttebrev til nominasjonen fra ulike instanser, og 

pr i dag har vi mottatt 46 støttebrev på norsk side.  

 

Avsluttende søknadsarbeid 

Arbeidet med nominasjonen går etter planen, men det kommer uansett til å bli hektisk på 

slutten. I desember koblet vi på UNESCO-rådgiver Rieks Smeet, som har god erfaring fra 

lignende oppdrag og har vært en viktig bidragsyter for å forbedre nominasjonen både med 

hensyn til korrekt engelsk og UNESCCO-terminologi. Vi leverte et andreutkast til ISOF i 

månedsskiftet januar/februar 2023. Dette vil gjennomgås av ekspertkomiteene både på svensk 

og norsk side. 

UNESCO fant det for godt å lage en ny versjon av søknadsblanketten nå i januar 2023 (bare 

2,5 måned før nominasjonene skal leveres) som bl.a. kun tillater ca 1/3 av antall ord i forhold 

til den tidligere utgaven, i tillegg til noen andre forandringer! Her har Rieks gjort en god jobb 

med å hjelpe oss å forkorte innholdet og tilpasse til det nye søknadsskjemaet. Det er fint å få 

et blikk utenfra. Den største utfordringen er å få med alt som er viktig, siden så mye naturlig 

nok må tas bort i den endelige versjonen.  

Vi må levere nominasjonen til ISOF i månedsskiftet februar/mars, og hvis de er fornøyde med 

det de leser vil de levere den videre til UNESCO i løpet av mars 2023. Innskrivingen vil 

(forhåpentligvis) skje først i desember 2024. Selve nominasjonsprosessen i seg selv har ført til 

økt oppmerksomhet om seterkulturen. Vi tror denne oppmerksomheten bl.a. har vært et 

positivt bidrag til at årets landbruksforhandlinger førte til økte setertilskudd. Arbeidet har gitt 

økt bevissthet og det har vært et stort engasjement blant seterbrukerne. Dette kan i seg selv 

bidra til å vitalisere seterkulturen.   

Møter i UNESCO-arbeidet 

Det er holdt åtte møter i styringsgruppa, ni møter i arbeidsgruppa, åtte møter i skrivegruppa, 

fem møter i ressursgruppa, to møter i setergruppa i Bondelaget, fire møter i arbeidsgruppe 

Erasmus, ett møte om nye nettsider og åtte møter i filmgruppa (planlegge tema, manus og 

geografi for filmingen) 
 

 
Stølsdrift for barn og unge – med støtte fra Sparebankstiftelsen 
 

Den kulturelle skolesekken (DKS)  

One Enerud fra Valdresmusea og Knut Ola Storbråten fra Norsk seterkultur/Anno museum 

har arbeidet med å utvikle et undervisningsopplegg om seterdrift. Arbeidet er initiert av 
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UNESCO-satsingen og er finansiert av midlene fra Sparebankstiftelsen og vil bli til fri bruk 

for skoler og andre som ønsker å drive formidlingsarbeid om seterdrift i gammel og ny tid. 

Arbeidet er ikke avsluttet i 2022 men vil ha klar en pilot for utprøving i 2023. Henning 

Vangsnes i VNK er ansvarlig for grafisk design. Ulike museer har bidratt med ideer til 

aktiviteter til undervisningsopplegget.  

 

Norsk Leirskoleforbund 

Norsk seterkultur samarbeidet med Norsk leirskoleforenig om seteropplegg. Brennabu 

leirskole var pilot for opplegg. I tillegg er det utlyst midler, der tre leirskoler har søkt og fått 

støtte til opplegg (Den Norske Fjellskolen, Fjellheimen Leirskole og Langedrag Leirskole).  

 

Seterkurs på Olestølen 

Den 26.-28. august ble det gjennomført stølskurs i regi av Norsk seterkultur på Olestølen i 

Valdres. 11 elever deltok på kurset.  

 

 
 

Norsk Smaksskole 

Norsk seterkultur og Norsk Smaksskolen (ved Norsk Kulturarv) samarbeidet om to 

testopplegg sommeren 2023 på Olestølen og Brimi seter. Det er søkt Sparebankstiftelsen og 

Innlandet Fylkeskommune om støtte. 

 

 

Samarbeid med andre organisasjoner 
 

Valdres folkemusikkarrangement/Jørn Hilme-Stemnet 

Norsk seterkultur arbeidet i 2022 om lokkeseminar. Dette ble utsatt til 2023 og blir 

gjennomført i forbindelse med Jørn Hilme-Stemnet. 

 

Hanen  

Kari Sofie deltok på 25-årsjubileet til Hanen 27. oktober. Her bar både seminar og 

festmiddag. Kari Sofie overrakte blomster fra organisasjonen 

 
Norsk Gardsost 

Norsk Gardsost har bidratt med innspill til årets jordbruksforhandlinger og deltatt i 

ressursgruppe for UNESCO.  

I forbindelse med etablering av kompetansenseter for håndverksysting har Norsk seterkultur 

levert et støttebrev:  
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Norsk seterkultur samarbeider også med Norsk Gardsost og Kompetansenettverket midt 

Norge/Oikos - tema deltakelse med utstilling under oste -VM i Trondheim høsten 2023. 

 

 

Norges Bondelag 

Det er avholdt møte med Norges Bondelag i forbindelse med jordbruksforhandlingene og 

UNESCO-arbeidet.  Arbeidet med en egen setergruppe er videreført. 

 

Norsk Bonde – og Småbrukarlag  

Det er avholdt møte i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Kathrine Kinn samarbeidet 

med NBS om en to-dagers utmarkskonferanse, «Kampen om utmarka» på Gardermoen i 

november. Siv Beate og Ola deltok seminaret. I seminaret ble det belyst mange ulike sider 

ved utmarksbruk, om verdien av utmarksbeitet og ikke minst om konflikter som oppstår når 

ulike brukergrupper ønsker tilgang til den samme ressursen. NSK var ikke spurt om å holde 

innlegg, noe som burde vært gjort siden vi kunne tilført deltakerne verdifull kunnskap om 

seterdrift. 

 

Nasjonalt ressurs-senter for fjell-landbruk 

Forskningsstasjonen Løken i Øystre Slidre er planlagt som ressurssenter for Norsk 

fjellandbruk. Styreleder i Norsk seterkultur Siv Beate Eggen sitter i styringsgruppe og senere 

et interimsstyre for ressurssenteret. Det har vært ett fysisk møte og to teamsmøter i 2022. 

 

Norsk Kulturarv 

Daglig leder presenterte UNESCO-arbeidet på årsmøte til Norsk Kulturarv 14. juni. På møtet 

ble det etablert kontakt for videre samarbeid med Norsk smaksskole om opplegg for barn og 

unge på seter. Norsk seterkultur har søkt tilleggsstøtte fra Sparebankstiftelsen om å teste to 

setersmaks-skoler (Olestølen og Brimiseter) i slutten av juni 2023. 
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Anno Museum 

Nestleder Knut Ola Storbråten arbeider med formidling av seterkultur gjennom arbeidet i 

Anno museum og i samarbeid med andre museer. Bl.a. er han med i ei arbeidsgruppe som 

skal planlegge og arrangere museumsnettverksmøte for kulturlandskap. Dette skal arrangeres 

i Valdres i august 2023 og ha spesielt fokus på seterdrift.  

 

Statsforvalteren i Innlandet - Snøggtreff på Beitostølen 

Norsk seterkultur holdt et innlegg og hadde smakstest på Snøggtreff og fagsamling på 

Beitostølen 6. desember. Samlingen var et arrangement der produsenter og destinasjoner 

kunne møtes for å finne aktuelle samarbeid.  
 

 
Figur. Fra valdres.no 

 

Fou-prosjekt 
 

Fjellbeiteprosjektet 

Norsk seterkultur samarbeider med NIBIO om Fjellbeiteprosjektet. Det er geografisk knytta 

til Østerdalen og Valdres. Inga Iversen Aasen er representerer Norsk seterkultur i Østerdalen 

og Katharina Sparstad i Valdres. Om prosjektet: 

 
Formålet med prosjektet og arbeidspakker  
Mål med prosjektet er å: 1) Gi kunnskap om årsakene til endringene i beitebruken og seterdrifta i utmarka, 2) 
Studere virkningene av mindre beiting og færre setre, 3) Utvikle og presentere forslag til tiltak for å hindre 
nedgangen og øke beitebruken og setring. Prosjektet vil dekke både småfe og storfe og både beitebruk i 
utmarka og seterdrift samt både økologisk og konvensjonell drift. Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker:     
AP1. Hva påvirker bondens valg om beiting og setring i utmarka?    
Vi skal bruke personintervjuer og en spørreundersøkelse til gårdbrukere i Valdres og Nord-Østerdalen/ Røros 
(inkludert de som ikke lenger har beitedyr i utmarka) til å finne ut hvorfor noen velger å fortsette med 
utmarkbeiting, mens andre slutter. Tilsvarende skal gjøres for setring, basert på grundigere statistisk analyse av 
data fra en spørreundersøkelse AgriAnalyse sendte til seterbrukere i hele Norge i 2019.  
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Valdresmusea AS, prosjekt Et skigardsdele 

Norsk seterkultur samarbeider med Valdresmusea om prosjektet Et skigardsdele. Nestleder 

Knut Ola Storbråten deltok på seminar på Fagernes i mai 2022 som representant Norsk 

Seterkultur i prosjektet «Eit Skigardsdele» - om fjellets verdier og rettigheter til utmarka i 

fjellet. Seminaret hadde spesielt søkelys på hyttebygging i fjellet og hvordan dette påvirker 

annen bruk av utmarksressursene, deriblant seterdrift, samt generelle miljøhensyn. Norsk 

Seterkultur hadde ikke eget innlegg i seminaret, men kommer sterkere tilbake i det neste 

seminaret i 2023.  

 

NIBIO/NAPTEK følgeforsking av UNESCO-arbeidet 

NIBIO ved Bolette Bele og NAPTEK ved Haakan Tunon følger UNESCO arbeidet 

 

 

 

Internasjonalt samarbeid 
 

Förbundet svensk fäbodkultur och utmarksbruk 
Norsk seterkultur har samarbeidet med Förbundet svensk fäbodkultur och utmarksbruk om en 

multinasjonal søknad om oppføring på UNESCO sin liste for immateriell kulturarv. Videre 

har vi hatt et ERASMUS+ samarbeid der vi har utvekslet erfaringer, vært på studieturer i 

hverandres land, utarbeidet film sammen og deltatt på felles fagsamlinger. 

 

 

Medlemskap i EFNCP 

Norsk Seterkultur er medlem i den Europeiske seterorganisasjonen EFNCP (European Forum 

of Nature Conservation and 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 gikk ikke 

videre med samarbeid med fleire Europeiske land i 2022. 

 

 

FAO – Food and Agruculture Organisation  of the United Nations 

Norsk Seterkultur er invitert til å bidra med relevant kunnskap om seterdrift og 

familielandbruk. Web-plattformen samler info 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, faglag og frivillige organisasjoner  
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Takk for et godt 

samarbeidsår  

2022! 


