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Årsmøte saker, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 og 12  

Sak 4 Rekneskap  

Årsresultat og budsjett 2021 
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Forslag til vedtak: Regnskapet godtas og vedtas av årsmøtet 
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Sak 5 Forslag til kontingent og kontingentklasser 
Det er ikke foreslått noen økning i kontingentsatsene i 2023.  
 

Sak 6 Innkomne saker  
Det er ingen innkomne saker 

 

Sak 7 UNESCO 
Følgende tema skal behandles: 

 Samarbeidsland 

Det er pr dato innledet samarbeid med Sverige om en Norsk-Svensk søknad om UNESCO 

listeføring. Samarbeidet er forsterket med kr 60 000 Euro fra Erasmus+.  Det er flere aktuelle 

land, og følgende er undersøkt; Sveits, Østerrike, Romania og Kosovo/Montenegro. Alle har 

ulike styrker som vi kan lære av, og EFNCP har foreslått Montenegro som samarbeidspart. 

Disse har en del til felles med på bygningsmasse og kvinneperspektiv i tradisjonell seterdrift.  

Montenegro er utenfor EU men har undertegnet UNESCO-konvensjonen. Norsk Seterkultur 

ønsker jobbe videre med relasjonen Montenegro http://www.katunroads.me/en/ fordi disse 

fremdeles har en levede foredlingstradisjon og jobber med å utvikle bærekraftig reiseliv i 

kombinasjon med gamle tradisjoner og ny teknologi.  Videre være åpne for samarbeid med 

disse eller andre land der det er gjensidig utbytte av kultur og kunnskapsdeling. Dersom vi 

søker samarbeid med flere land vil hele prosessen trolig utsettes. Vi satt frist til 1. mai.  

 

 Ungdomsarbeid 

Norsk Seterkultur har fått kr 2,355000 fra Sparebankstiftelsen til ungdomsarbeid. Målet er at 

alle barn i Norge skal ha besøkt en seter eng gang i lpt av oppveksten.  Det er etablert 

samarbeid med Norsk Leirskoleforbund og parter som Norges Vel/Norsk ressurssenter for 

fjellandbruk, friluftsråd, 4H og seterbedrifter er involvert. Det Skal utvikles kursstandarder for 

unge voksne, leirskoler og DKS. Videre skal det etableres kartbase der setre med ulike tilbud 

kan lokaliseres. Informasjon om dette og seterdrift generelt skal legges på oppdatert 

hjemmeside. Brennabu leirskorskole som «pilot» for setertilbud på leirskole. Dette skal 

kobles sammen med DNT/RA prosjekt om DKS- seteropplegg knytta til Stølsruta på 

Stølevidda som er Historisk vandrerute https://ut.no/turforslag/1114289/stlsruta-i-valdres-

historisk-vandrerute  og http://historiskevandreruter.no/ 

 

 Arbeidsdeling 

Fordi arbeidet trolig vil gå inn i 2023, slik at søknaden leveres i 2024, vil det bli behov for flere 

og rimeligere arbeidsressurser. Styringsgruppa foreslår at en del arbeid delegeres fra 

Rådhuset Vingelen til arbeidsgruppa.  Vi foreslår at Rådhuset Vingelen jobber 50% fra 1. mai, 

slik at de kan følge arbeidet i 50% fram til 1. mai 2024 om nødvendig. Videre vil en delegering 

til arbeidsgruppa gi sterkere eierskap og forankring og forankring i egen organisasjon. Barne- 

og ungdomstiltak knytta til støtten fra Sparebankstiftelsen kommer i tillegg til tiltak i 

oppdragsavtalen med Rådhuset Vingene. En del av dette arbeidet foreslås delegert til utvidet 

sekretariat i Valdres Natur- og Kulturpark.  

http://www.katunroads.me/en/
https://ut.no/turforslag/1114289/stlsruta-i-valdres-historisk-vandrerute
https://ut.no/turforslag/1114289/stlsruta-i-valdres-historisk-vandrerute
http://historiskevandreruter.no/
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 Regnskap og budsjett 

 

 
Forslag til vedtak: Arbeidsfordeling, budsjett og søking etter flere samarbeidsland vedtas som 

foreslått 

 

Sak 8 Hva mener vi med seter, seterdrift og seterkultur  

I forbindelse med å søke om å bli ført på UNESCO sin liste for immateriell kulturarv, må 
Norsk seterkultur søm søker ta stilling til hva vi vi legger i begrepene seter/støl, 
seter/stølsdrift og seter/stølskultur. Til sammenligning har Sverige ingen setertilskudd til 
landbruksdrift, men en støtteordning for kulturarv. Der er ingen krav om melkeproduksjon, 
og de har derfor definert melkeproduksjon ut av definisjon for seterdrift. I forbindelse med 
beskytta betegnelse for setersmør er det en egen definisjon som er knyttet til tradisjon og 

næringssammensetning i smør fra setra: «En seter er et produksjonssted for melk utenfor garden som 
driftssenter. Her skal melkekyrne/ ha tilgang til beite i utmark og det skal være hus knytta til 
produksjonen».  

Definisjonene ble de ulike begrepene diskutert på fagsamling på Røros  6. november 2021. Der 
kom vi fram til dette: 
 

1. En seter er det fysiske knytta til seterdrift med bygninger og setervoll 
2. Seterdrift er flytting av buskap med melkeproduksjon til utmarksområde med i alle fall 

bygninger til folk/sel knytta til drifta 
3. Seterkultur er tradisjoner, aktiviteter, kunnskap, historier og gjenstander som har tilknytning 
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til seterdrift, men ikke trenger være lokalisert på setra. Seterkulturen eies av alle som har et 
forhold til den. 

 
Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til innhold av begrepene seter, seterdrift og 
seterkultur som ble definer på fagsamlinga på Røros 
 

 

Sak 9 Årsplan for 2022  
Årsplan for Norsk Seterkultur 2022 
Også for 2022 har Norsk Seterkultur søkt LMD og fått støtte til frivillige organisasjoner- og fått støtte 
(180 000,-) Dette skal brukes på sekretariat, styre og øvrig organisasjonsarbeid etter budsjett for 
2022.   
 
UNESCO-arbeidet 
I 2022 vil Norsk Seterkultur fortsette prosjektarbeidet for listeføring i UNESCO. Arbeidet er 
fullfinansiert ut 2022 blant annet med støtte fra flere fylkeskommuner og 1 mill fra 
landbruksdirektoratet. Videre fikk vi 60 000 Euro frå ERASMUS+ for aktiviteter og 
kunnskapsutveksling med Sverige. I november 2021 fikk Norsk Seterkultur innvilget 2355000 kroner 
til tiltak med barn og unge som målgruppe. Rådhuset Vingelen fortsetter som prosjektleder, mens en 
del arbeid skal delegeres mellom leder, nestleder og daglig leder. Rådhuset Vingelen jobber 100% 
fram til 01.05, etter det 50% da arbeidet trolig tar lenger tid enn forventet.  
Det skal undersøkes muligheter for flere samarbeidsland, lages undervisningsopplegg, nye nettsider 
rettet mot barn og unge, skaffes utdypende dokumentasjon, dokumenteres underdekte områder 
som Nord-Norge, utarbeides status kart over setring og settes i gang «Setra mi 2.0» der seterbrukene 
selv skal filme. Videre skal søknaden fylles ut og utkast leveres Norsk Kulturråd i februar. Det skal i 
prosessen videre være et tett samarbeid med styringsgruppa, og  ressursgruppa skal brukes aktivt. 
Arbeidet skal koordineres mellom Rådhuset Vingelen og arbeidsgruppa for UNESCO med hver 
mandag morgen i hele perioden.  
 
Styre og styremøter 
Det skal avholdes minst 4 styremøter i 2022. Disse vil være både fysiske og på teams. I tillegg til 
styremøter skal daglig leder, styreleder og nestleder ha arbeidsmøter etter behov. 
 
Sekretariat 
Sekretariatet fortsetter som en tre-delt stilling. Kontaktperson og daglig leder er Katharina Sparstad, 
med kontaktadresse Valdres Natur- og Kulturpark, Fagernes.  Denne har vært 10% men utvides i 
2022 til 20%. Medlemshåndtering, fakturering og returadresse medlemsblad besørges av Svein 
Løken, Øyer, mens redaktør for medlemsbladet er Øystein Skjæveland, Kvinnherad. Øystein er også 
redaktør for Norsk Gardsost.  
 
Kommunikasjon 
Bladet Seterbrukaren, hjemmesiden www.seterkultur.no og facebook er våre viktigste organet for 
kommunikasjon med medlemmene. Facebooksiden har nå over 5500 følgere. Nettsidene skal i 2022 
oppgraderes, og nytt domene rettet mot barn og unge skal aktiveres.  Markedsplassen på 
seterkultur.no er brukes aktivt, men har utviklingspotensial. Det er viktig å opprettholde disse 
kanalene, og samtidig utvikle de i takt med medlemmenes ønsker og behov, og få kontakt med nye 
interessegrupper. Norsk Seterkultur har også ansvaret for drifting av seterveilederen på 
www.seterrettleiar.no.  

http://www.seterkultur.no/
http://www.seterrettleiar.no/
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Instagram og Tiktok – i 2021 bre «Setra mi» kampanjen kjørt på Instagram. I 2022 skal vi også koble 
oss på Tiktok.  

Det er skal også gis ut 3 utgaver av Seterbrukaren i 2022 (mars, september og desember). 

Det skal fortsatt jobbes med å bli mer synlig i media, og vi skal fortsette å sende ut pressemeldinger, 
ha fokus på positive historier og aktuelle tema, leserinnlegg og uttalelser. 
 
Rekruttering og kunnskapsformidling 
Kommunikasjonskanalene som vi bruker er arenaer for kunnskapsformidling og vi håper at vi her 
også kan rekruttere nye medlemmer. Gjennom Unescoarbeidet og støtten fra Sparebankstiftelsen 
skal det utvikles informasjon retta mot skoler, barn og unge på egne sider. Det skal også søkes 
samarbeid med leirskoler, friluftsskoler, museer med setring som DKS, 4H m. fl. 
 
Medlemmer 
Regnskapsfører har ansvaret med medlemsoppfølging og innbetaling. Ut over det skal også styret 
drive aktiv medlemspleie. Det vil si direkte kontakt med nettverk og enkeltmedlemmer. Det skal også 
arbeides med å verve flere medlemmer. Dette gjøres bla ved å være aktivt til stede på aktuelle 
arrangement (være synlig. Alle styremedlemmene skal aktivt verve medlemmer i sitt distrikt. 
Årsmøte og fagsamlinger skal legges strategisk i forhold til medlemspleie og verving. 
 
Alliansebygging/samarbeid med andre organisasjoner 
Nasjonalt 
 
Viktige samarbeidspartnere er begge faglagene i landbruket: Norges Bondelag og Norsk 
Småbrukarlag, Norsk Gardsost, Norsk Bufe, HANEN, TINE, NIBIO, Norsk Sau – og Geit m fl. I 
forbindelse med UNESCO-arbeidet er kontaktflaten utvides innen kultursektoren for frivillige 
organisasjoner som Norsk kulturarv og politisk som kommuner (fjellnettverket) og Fylkeskommuner.  
 
Våre samarbeidsparter og støttespillere inviteres på årsmøte og fagsamling. 
 
Internasjonalt 

1. Norsk Seterkultur ble i 2016 medlem av fagnettverk i forbindelse med oppfølging av FN FAO 
–året for familielandbruket. Norsk Seterkultur skal her bidra med informasjon og fakta om 
historikk, status og muligheter for seterdrifta. Dette skal følges opp i 2022. 

2. Norsk seterkultur er medlem av EFNCP. Organisasjonen skal holde seg orientert om det 
Europeiske arbeidet og bruke nettverket til å dele erfaringer og kompetanse, og få innspill til 
UNESCO samarbeid og andre samarbeidsprosjekt 

3. Norsk Seterkultur skal gjennom UNESCO-prosjektet se etter andre land som 
samarbeidsparter. 

4. Norsk Seterkultur fortsetter samarbeidet med Svensk Fӓbodkultur i form av ERASMUS+ 

 

Spesielt fokus 2022: 

 UNESCO –  Oppfølging med aktiviteter  

 Oppgradere seterkultur.no 

 Utarbeide nye sider med målgruppe barn og unge 

 Politisk arbeid – og møter med faglag i forbindelse med jordbruksforhandlingene mm 

 Oppfølging av produsenter og markedsføring av merket setersmør  
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Arbeidsplan 2022 
 

Dato 2022 Sted Type arbeid Formål 

5. januar Teams Møte med Norsk kulturråd UNESCO 

11. januar Teams Setergruppa i bondelaget UNESCO og seterdrift 

12. januar Teams Ressursgruppa UNESCO Samle innspill og kompetanse 

14. januar Teams Arbeidsgruppa Erasmus+ Samordne Norge - Sverige 

27/28 januar Fagernes Arbeidsgruppa UNESCO Gå i gjennom søknaden, strategiarbeid 

8. februar Teams Styremøte Årsmøte, medlemsblad, UNESCO mm 

21. februar Teams Arbeidsgruppa Erasmus+ Samordne Norge - Sverige 

25. februar Teams Arbeidsgruppe web Plan for nye nettsider 

7. mars Teams Norsk ressurssenter for 
fjellandbruk 

Orienteringer og inspill 

8. og 9. mars Teams Møte med faglaga om 
Jordbruks-forhandlingene 

Framlegg av innspel til faglaga 

8. mars Teams Planlegge møte med Norsk 
Kulturråd og ISOF 

 

10 mars Teams møte med Norsk Kulturråd 
og ISOF 

 

10 mars Fagernes Oppstartsmøte 
Fjellbeiteprosjekt 

NIBIO forskningsprosjekt 

26. februar Teams Styre/arbeiodsmøte Årsmøte, medlemsblad, økonomi, 
UNESCO mm 26. februar Bø i Telemark Styremøte Årsmøte forberedelser 

26. mars Bø i Telemark Årsmøte UNESCO 
 

27. mars Bø i Telemark Årsmøte Årsmøtesaker 
 
 
 

6. april Teams Styremøte, konstituering Framdrift UNESCO,  

15- april  Medlemsblad 
Fakturering 

 

1. Juni  Søknadsfrist LMD Organisasjonsbygging 

juli  Setersamlinger/dokument
asjon 

 

1. august  Seterkurs Erasmus + 

01.09  Lottostiftelsen Søknadsfrist mva kompensasjon 

8. september Teams Styremøte Framdrift UNESCO 

9.september Valdres Lokkesemimar UNESCO Erasmus Jørn Hilme 

15.09 15.09  Søknadsfrist Klima og miljøtiltak SLF 

Septemer/oktob
er 

Sverige Studietur UNESCO/Erasmus + 
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1. oktober Sverige Fæbodriksdagen UNESCO/Erasmus + 

november Gardermoen/ 
Teams 

Landsmøte NBS 
Stå på stand? 

Allianser og forankring 

8. november Teams Styremøte Planlegge 2023 

 
 

 

Sak 10. Budsjett 

Se under sak 4 regnskap 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtok budsjett med justeringer i forhold til xx 

 

Sak 11 Valg av styre, vara, revisorer og valgkomite 
Styret 2022 har vært:                                                      
Leder for 1 år:    Siv Beate Eggen 
Nestleder (ikke på valg):  Knut Ola Storbråten 
Styremedlem (ikkje på val)  Inga Iversen Aasen, Vingelen 
Styremedlem (på valg)  Ove Sørestrand   
Styremedlem    Kari Sofie Asmyhr Østen (velges av Tine) 
 
Forslag til leder for 1 år:  Siv Beate Eggen 
 
Vara representanter har vært: 

1. Irene Wik Aarbakk, Åmotsdal   Velges for ett år 
2. Ole Øvrejorde, Hovet     Velges for ett år 
3. Gro Arneng, Øystre Slidre                                  Velges for ett år 

 
Revisorer har vært:   Berit Jeanne Brun, Vågå 
     Kristian Ekre, Skåbu 
Valgkomite har vært: 
Hans Bondal 
Ingebjørg Håvardsrud  
Per Sæther  
 
Innstilling legges fram på årsmøtet 

 
Sak 12 Årsmøte 2023 
Årsmøte kan bestemme eller gi mandat til styre å bestemme hvor årsmøtet skal være. 
Norsk seterkultur har de siste årene også arrangert en fagsamling i forbindelse med årsmøtet. Dette 
er for å inkludere eksterne fagmiljø og få faglige påfyll. Samtidig er det arbeidskrevende for en liten 
organisasjon å gjennomføre hvert år. Fagsamlingene har vært finansiert av BU-midler sammen med 
egen arbeidsinnsats. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet ønsker at årsmøte 2023 skal være i/på…………………. 
Det skal også søkes å legge en fagsamling til årsmøtet 


