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

Sak 4 Rekneskap Årsresultat 2022 
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Forslag til vedtak: Regnskapet godtas og vedtas av årsmøtet 
 
 
 

Sak 5 Forslag til kontingent og kontingentklasser 
 
Kontingentsatser  
Aktiv seterbruker:     750 
Organisasjon:   1500 
Støttemedlem:  400 
Det er ikke foreslått noen økning i kontingentsatsene i 2023.  
 

 
Sak 6 Innspill Jordbruksforhandlingene 2023 
Dette er sendt inn til faglag og Landbruksdepartement: 
 
En grunnforutsetning for at vi skal ha en levende seterkultur er at små- og mellomstore 
bruk overlever og får mulighet til å være med på ei bærekraftig utvikling med tanke på 
økonomi og menneskelige ressurser. Mer støtte til nybygg/rehabilitering slik at videre 
drift kan være mulig innenfor gårdens egen bærekraft.  

Antall setre i Norge er kraftig redusert, og med stadig færre melkebruk og mer intensivt 
jordbruk fortsetter dessverre trenden. Vi har setre med både geit og ku, og de fleste 
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aktive seterbrukere finner vi blant små- og mellomstore melkebruk. Det må være mulig 
for små og mellomstore bruk å kunne betjene lån som kreves til nødvendige 
investeringer for å innfri kravene om løsdrift og oppgradering av driftsapparatet til 
dagens krav. 

Forslag /(i prioritert 
rekkefølge) 

Begrunnelse: 

Grunntilskudd kr 80 000 (Fire 
ukers seterdrift) 

Økte kostnader i seterdrifta  

Setring utover 6 uker  

100000 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 besøkssetre 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. 

Foredling loggføres og det må foredles minst 30 liter pr 
dag  

Tilskudd til Besøkssetre 
20000 

Forutsette offentlig kunngjort besøkstilbud 

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 tilskuddsberettiget. 
Alternativt foreslår vi at 2 melkekyr/10 geiter kan 
tilfredstille 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 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 
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mangfold og åpne beitelandskaper til beredskap og 
matsikkerhet. Disse setrene er ofte besøkssetre og 
bidrar til kommunikasjon, kunnskap og opplevelser 
knyttet til norsklandbruk. 

Seterdrift med kyr med kalver 
gir grunnlag for setertilskudd 
såfremt at minst 45 l melk pr 
dag blir levert til meieri eller 
foredlet . 

Økt dyrevelferd, flere beitedyr og bedre utnytting av 
beiteressurser samt mer matproduksjon. 
Ulik praksis i ulike fylker så derfor er det nødvendig 
med ei formulering i den nasjonale tilskuddsordningen 

Mulighet for tilskudd for flere 
setre pr gårdsbruk 

Hver seter som egen driftsenhet har egne og store 
kostnader. Norsk seterkultur har som formål å 
opprettholde og helst øke antall setre med seterdrift. Ulik 
praksis i ulike fylker så derfor er det nødvendig med ei 
formulering i den nasjonale tilskuddsordningen 

Prioritere økonomisk støtte til 
infrastruktur som vei, strøm og 
vann gjennom Innovasjon 
Norge 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritere økonomisk støtte til 
rehabilitering, nybygg og 
utvikling av seteranlegg 
gjennom Innovasjon Norge. 

Setrene ligger ofte i områder der infrastruktur som 
vei, strøm og vann er mangelfull. Dette påfører 
seterbrukeren en del ekstra store kostnader som 
kan redusere lønnsomheten betydelig. Eksempler 
på kravene til infrastruktur er:  

• melkebilen må komme fram 

• Kjøling av melka krever kontinuerlig strøm og 
dieselaggregat er ikke en miljøvennlig løsning 

• Rent vann er en forutsetning for all drift.  

• Investering i alternative energikilder som 
solcelleanlegg, batteri, minikraftverk med vann 
eller vind er nå aktuelt med tanke på miljø og 
nyere teknologi. Redusert bruk av aggregat er 
også en forutsetning for miljøsertifisering. 

Det er kostbart og det er en krevende logistikk å 
drifte flere driftsapparat. 

Utviklingen i jordbruket nødvendiggjør 
rehabilitering og nybygging. Dette kan påføre 
seterbrukeren en del ekstra store kostnader som 
kan redusere lønnsomheten med setring betydelig. 

Dette er en kritisk og sårbar situasjon for aktuelle setre. 

Vi har forskning og tradisjonskunnskap som gir oss mange gode argumenter for å bevare, 
videreføre og videreutvikle seterbruk. 
 
Å ta vare på seterkulturen er også et samfunnsansvar. Seterbrukerene greier det ikke alene. 
Setertilskuddet og økonomisk støtte til nødvendige investeringer er viktig for oss. For de 
fleste er det i lengda ikke nok å være idealist.  



 

 

5 
 

 
Sak 7 Innkomne saker  
Det er ingen innkomne saker 

 

Sak 8 UNESCO 

Regnskap 

 
 

Forslag til vedtak: Regnskap, Budsjett og oppfølging vedtas som foreslått. Styringsgruppa gis mandat 

til å justere budsjett innenfor tilskuddsrammen etter progresjon og behov i løpet av året. 

 

Sak 9 Temasak 
Hvordan bli fossilfri seter uten stømnettet? 
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Sak 10 Årsplan for 2023 
Årsplan for Norsk Seterkultur 2023 
Årsplan for Norsk Seterkultur 2023 
Også for 2023 har Norsk Seterkultur søkt LMD og fått støtte til frivillige organisasjoner- og fått støtte, 
men i år ble det redusert fra 180000 til 163000,-. Dette skal brukes på sekretariat, styre og øvrig 
organisasjonsarbeid etter budsjett for 2023.   
 
UNESCO-arbeidet 
I 2023 vil Norsk Seterkultur følge opp aktiviteter som er satt i gang i kjølvannet av UNESCO-arbeidet. 
Framtidige aktiviteter for å fremme seterkulturen er skissert i avsnitt 3 «Safeguarding» i UNESCO 
søknaden. En del av dette vil være i samarbeid med Sverige. Rådhuset Vingelen fortsetter som 
prosjektleder til søknaden er levert, og med noe oppfølgingsarbeid fram til juni.  
Nye nettsider rettet mot barn og unge skal fullføres, kart oversikt over setre i drift skal digitaliseres, 
og det skal forøkes etableres et nasjonalt nettverk for seterbrukere. Videre skal DKS- opplegg sendes 
ut til skoler. Styret skal lære med om fossilfrie setre, og det skal arrangeres en fagsamling i Oppdal i 
oktober.  
 
Styre og styremøter 
Det skal avholdes minst 4 styremøter i 2023. 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.  Katharina slutter i Valdres Natur- og 
Kulturpark i august, og vil fra august være lønnet direkte av Norsk seterkultur.  Stillingen i 2023 vil 
være 25%.  Medlemshåndtering, fakturering og returadresse medlemsblad besørges av Svein Løken, 
Øyer, mens redaktør for medlemsbladet er Øystein Skjæveland, Kvinnherad. Øystein er også redaktør 
for medlemsbladet i Norsk Gardsost.  
 
Kommunikasjon 
Bladet Seterbrukaren, hjemmesiden www.seterkultur.no og facebook er våre viktigste organet for 
kommunikasjon med medlemmene Nettsidene fornyes 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.  

Det er behov for å synliggjøre arbeid og suksesshistorier i Norsk seterkultur. Derfor skal det etableres 
en ny, fast spalte på suksess-saker i medlemsbladet: «Det nytter» som  iser eksempler på hva vi får til 

 

Setra Mi på Instagram skal fortsette og vedlikeholdes, og Instagram skal brukes mer aktivt, og styret 
skal få et enkelt kurs på styremøte i juni 

Det er skal gis ut 3 utgaver av Seterbrukaren i 2023 (mars, september og desember). 
 
Det skal fortsatt jobbes med å bli mer synlig i media, og vi skal fortsette å sende ut pressemeldinger, 
ha søkelys på positive historier og aktuelle tema, leserinnlegg og uttalelser. 
 
Rekruttering og kunnskapsformidling 

http://www.seterkultur.no/
http://www.seterrettleiar.no/
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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 er 
det utviklet informasjon retta mot skoler, barn og unge på egne sider. Arbeidet med aktuelle 
samarbeidsorganisasjoner skal fortsette. Aktuelle er leirskoler, friluftsskoler, museer med setring, 
Naturbruksskoler, 4H m. fl. 
Det skal også settes i gang kurs for unge i samarbeid med Den Norske Smaks-skolen under Norsk 
Kulturarv.  
 
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 fremdeles begge faglagene i landbruket: Norges Bondelag og Norsk 
Småbrukarlag, Norsk Gardsost, Norsk Bufe, HANEN, TINE, NIBIO, Norsk Sau – og Geit, Norsk 
Kulturarv, m fl. I forbindelse med UNESCO-arbeidet er kontaktflatene utvidet, og disse skal følges opp 
videre..  
 
Våre samarbeidsparter og støttespillere inviteres på årsmøte og fagsamling. 
 
 
Internasjonalt 

1. Informasjon fra Norge/Norsk seterkultur skal deles på nettsidene til  FAO 
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 
samarbeid og andre prosjekt i Europa 

3. Norsk Seterkultur fortsetter samarbeidet med Svensk Fӓbodkultur  

 

Spesielt fokus 2023: 

• UNESCO – Oppfølging av igangsatte og nye aktiviteter  

• Oppgradere seterkultur.no 

• Utarbeide nye sider mt barn og unge 

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

• Oppfølging av produsenter og markedsføring av merket setersmør  

• Media/kommunikasjon 

 
 
 

Arbeidsplan 2023 
 

Dato Sted Type arbeid Formål 

2023    
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Januar/februar Teams Oppfølging UNESCO Bli oppført på UNESCO-liste 

1 mars Øystre slidre fjellresurs Daglig leder 

6-7 mars Teams Faglaga, innspill jf Orienteringer og inspill 

9. mars Teams årsmøte Framlegg av innspel til faglaga 

14-15 Stranda Fagsamling  

23 mars  Østerdalen NIBIO fjellbeite  

30 mars Valdres NIBIO fjellbeite  

18 april Lillehammer skigardsdele Knut ola 

25. mai Lillehammer 
Litteraturfestiv
alen,  

IKA- nettverk 
Formidling av 
seterkulturen og 
UNESCO-arbeidet 

katharina 

1. Juni  Søknadsfrist LMD Organisasjonsbygging 

14 juni Oslo 
Lakkegata 

styremøte styret 

23-28 juni Olestølen/Brimi 
særet 

Den Norske 
Smaksskolen, barn 
og unge 

Daglig leder/Norsk Kulturarv 

Juli Dalsbygda Dele ut seterpris/ 
studietur 

Stryreleder/stryre 
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11 Juli Jørn Hilme Lokkekurs på Jørn 
Hilme 

Daglig leder 

25-27 august Olestølen Stølskurs Daglig leder 

September teams   

Oktober 
/november 

Oppdal 
 

Fagsamling 
Styremøte 
Søkelys på klima og 
fossilfrie setre 

styret 

Januar 2024 styremøte   

    

    

    

 
 
 

 

Sak 11. Budsjett 



 

 

10 
 

 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtok budsjett med justeringer i forhold til xx 
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Sak 12 Valg av styre, vara, revisorer og valgkomite 
Styret 2022 har vært:                                                      
 
 
Styret: 
Siv Beate Eggen                                     På valg 
Knut Ola Bergersen Storbråten            På valg 
Inga Iversen Aasen                                På på valg 
Kari Sofie Asmyhr Østen                       Velges av Tine 
Kathrine Kinn , (bor i Flatdal )                    Ikke på valg 
 
Leder for ett år :                                     Siv Beate Eggen 
Nestleder for ett år :                              Velges internt i styret (alt forslag på Knut Ola ) 
 
Vararepresentanter i rekkefølge : 
 
1 Ola Huso             ( Hemsedal )                
2 Ole Øvrejorde     ( Hovet ) 
3 Gro Arneng          ( Heggenes ) 
  
Revisorer: 
Berit Jeanne Brun     ( Vågå ) 
Kristian Ekre              (Heidal ) 
 
Innstilling valgkomité 
Styre:  
Leder:    Siv Beate Eggen (gjenvalg) 
Nestleder:    Knut Ola Storbråten (gjenvalg) 
For Inga Iversen Aasen:  Roy Thomas Leirvik (Innlandet) 
 
Vara 
1 vara:    Olav Huso (gjenvalg) 
2. vara:   Ragnhild Aspås (ny, Trøndelag)    
3. vara    Marianne Lunåsmo (Ny, Tynset) 
 
 
Valgkomite: 
For Ingebjørg Håvardsrud:  Mangler 
 
Revisorer: 
Berit Jeanne Brun     ( Gjenvalg, Vågå ) 
Kristian Ekre              (Gjenvalg, Heidal ) 
 
 
 
 
Valgkomite har vært: 
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Ingebjørg Håvardsrud  
Per Sæther 
Ove Søresand  
 
Godtgjørelser: 
Gjeldende godtgjørelser er kr 25000,- pr år for leder, ellers kun møtegodtgjørelser.  
 
 
Fysiske møter honoreres som tidligere med kr 1500 ,- dag   
Teams / tlf møter over 1 times varighet honoreres med kr 500,- /dag som tidligere 
Nytt medlem i valgkomiteen etter Ingebjørg Håvardsrud:  
 
Mvh 
Per Sæther /    Ingebjørg Håvardsrud /   Ove Søresand / s 

 
 
 
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 


