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Kriterier for beskytta betegnelse for tradisjonelt særpreg på smør  
Utkast 5. mai 2016 

 

Bakgrunn 

Melkeforedlingen på stølen er også basert på lange tradisjoner og er en viktig del av vår felles 

kulturarv som vi arbeider for å gi best mulig utviklingsvilkår. Det foreligger også rikelig med 

vitenskapelig dokumentasjon fra Norge og Alpene på kvalitative forskjeller mellom 

seterprodukt og øvrige melkeprodukt. 

 

Vi ønsker å etablere en beskyttet merkeordning i form av juridisk vern. Vi vil derfor i 

samarbeide med MATMERK søke Mattilsynet om ”Beskyttet tradisjonelt særpreg”.  Denne 

beskyttelsen kan oppnås for næringsmidler som har en tradisjonell karakter enten ved bruk av 

tradisjonelle råvarer eller tradisjonell produksjonsmåte. Vi ønsker å fremme næringsmidlets 

tradisjonelle karakter som primært er knytta til høstingskulturen knytta til setra. 

Grunnleggende tradisjonelle foredlingsmetoder skal ivaretas, men produksjonsutstyr kan 

variere så fremt dette ikke påvirker ønsket kvalitet. 

 

 

 

 

 Hovedkrav, § 1  

 Næringsmidlets produktbetegnelse (navn) må i seg selv være særpreget og tradisjonelt, 

eller den må uttrykke næringsmidlets særpreg. 

 

  Næringsmidlet må enten være fremstilt av tradisjonelle råvarer, eller ha en tradisjonell 

sammensetning eller være produsert i henhold til den tradisjonelle produksjonsmåten 

 

Norsk seterkultur har et godt dokumentasjonsgrunnlag fra annet fra Bioforsk Øst, Løken sine 

undersøkelser av stølsmelk i Valdres og Hallingdal og sammenligningsgrunnlag fra andre 

undesøkelser i Norge (True food-undersøkelsen) og i Alpene. 

 

Beskyttet tradisjonelt særpreg gjelder kun for ett produkt. Norsk seterkultur vil i første 

omgang søke om beskyttelse av setersmør. Dersom dette lykkes vil vi ha innarbeida 

prosedyrer for å søke om beskyttelse for andre aktuelle seterprodukter. 

 

Styret i Norsk seterkultur har utarbeida forslag til kriterier for seterprodukter som oppnår 

beskyttet betegnelse. Vi legger dette dokumentet ved her slik at vi kan få dine synspunkt på 

disse. 
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Kriterier, smør: 

For å bruke begrepet seter må melkeproduksjonen baseres på tradisjonell høstingskultur  

 

1. Dyra må være på setra/stølen minst 4 uker. 

2. Dyra må benytte utmark på dagbeite. Beitene skal ikke sprøytes eller gjødsles med 

kunstgjødsel eller pløyes. 

3. Dyra kan benytte innmark som nattbeite under forutsetning av at det er naturbeitemark 

(naturbeitemark= upløyd og uten bruk av kunstgjødsel eller sprøytemidler definer etter 

definisjon DN-Håndbok 13).  

4. Minimum  70 % tørrstoff daglig forinntak skal være høstet fra seterbeite. Kraftforbruk 

pr ku skal loggføres daglig.  

5. Dyra må ha beitet i minst 14 dager på naturbeitemark/utmark før merket kan benyttes. 

Dette er fordi det tar en viss tid før beitekvaliteten avspeiles i melka. 

6. Fordelingsmetoden skal baseres på tradisjonelle prinsipper der utstyr, teknologi og 

volum tilpasses dagens behov. 

7. Setermelka skal være upasteurisert for melkesyrebaserte produkt (gjelder rømme, 

smør og pultost). 

8. Foredling og bearbeiding skal skje på seteren eller i en småskala foredlingsenhet i 

tilknytning til setra, setergrenda/stølslaget. Der fordelingsenheten mottar melk fra flere 

setre skal foredlingsenheten være juridisk underlagt en eller flere av setrene i 

setergrenda/stølslaget. 

9. I tillegg til beskytta betegnelse skal produktet merkes med produksjonssted slik at 

produktet er sporbart.  

 

 

 

Definisjon på seter 

Seter er et produksjonssted for mjølk utenfor garden som driftssenter om sommeren. Seteren  

skal hus og beiteareal knytta til produksjonsstedet.  

 

 

 

Definisjon på setergrend/stølslag 

Setergrenda/stølslaget skal ha definert egennavn for avgrenset område der setrene ligger mer 

eller mindre samlet med utviklet naboskap og er skilt fra andre grupper med avstand, utmark, 

skog eller liknende. Setergrenda/stølslaget disponerer felles beiteareal i form av sameie og 

definert beiterett.  
 
 

 
 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Utmark
https://no.wikipedia.org/wiki/Skog

