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TILBAKEBLIKK 
I tre år har jeg hatt gleden av å være leder i Norsk seterkultur. Det hav vært tre lærerike år, og 
jeg synes også det har skjedd mye i den perioden. Vi har hatt flere gode samlingspunkt i 
Valdres, i Telemark og på Røros, og vi har vært og besøkt seterbrukere hjemme. Vi har i disse 
tre årene også blitt enda bedre kjent med våre svenske naboer og deres situasjon. Og så har 
blitt medlem i EFNCP (European Forum on Nature Conservation and Pastoralism) – den 
Europeiske seterbruksforeningen, og vi har vært med på Interregsamarbeid med Bioforsk 
Midt Norge i et spennende prosjekt om kulturlandskapet i utmark. 
 
Vi ble i 2013 også tatt med i den nasjonale programmet under KMD, «Verdiskaping og 
næringsutvikling i Fjellregionene» med prosjekt merking av ekte seterprodukter. Dette tolker 
jeg som en anerkjennelse av vårt arbeid. Om noe skal kalles «fjellnæring» så er det vel i 
høyeste grad seterdrift. At dette også har blitt ettertraktet både inne mat og opplevelser har 
mange av oss merket. Mange av oss har vel også opplevd at det stadig dukker om produkter 
som bruker navn som «fjell» og «seter» selv om der ikke har annen tilknytting til seter enn 
emballasjen den er pakket inn i. Norsk seterkultur er i og for seg ikke i mot kreative innspill 
som dette, men vi vil gjennom en merkeordning for de ekte seterproduktenesikre oss at våre 
år kunder f den varen de forventer. Samtidig vil det kunne styre vår konkurransekraft i et 
ellers uoversiktlig marked.  
 
2013 har vært et særdeles aktivt år for Norsk seterkultur. I løpet av 8 måneder har vi rukket å 
gjennomføre en konferanse i Telemark og en fagsamling på Røros. Begge arrangementene var 
i samarbeid med seterbedriftsnettverk; Budeieveven og Seterlandet Nord-Østerdalen og 
Rørostraktene. Fagsamlinga på Røros var også et svensk-norsk-samarbeid for seterdrifta. 
Seterbedriftsnettverkene er viktige ambassadører for landbruket og stølsdrift. Derfor har også 
i sine vedtekter lagt opp tik at nettverk kan danne regionlag under Norsk seterkultur.  
 
I 2014 er et også FN og FAO-året for familielandbruket. Og som det står på rapporten til FAO 
sin framside; «Mountain farming is family farming». Denne gjelder i høyeste grad oss 
seterbrukere. Hvem er vel mer fjellbønder enn de som trekker til fjels med dyre hver sommer? 
Vi håper vi får til flere markeringer dette året, og at vi får midler til alle seternettverk som 
ønsker å bruke setra si til å markere dette året for fjell-landbruket. 
  
Jeg slutter som leder, men Valdres Natur- og Kulturpark har i dag en del av sekretariatet til 
Norsk seterkultur. Dette er en del av min arbeidsplass, og derfor vil jeg trolig «henge med» i 
organisasjonen en stund til. Det er jeg selvsagt glad for. 
 
Takk for samarbeidet, og takk til alle ildsjeler og gode krefter som bidrar til å opprettholde 
den norske seterkulturen! 
 
 
 
Leder 
Katharina Sparstad 
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ÅRSMELDING NORSK SETERKULTUR 2013 – 2014 
 
Årsmøte 2013 
Årsmøtet 2013 ble avhold i Bø i Telemark 7. april.  Det var ca 30 frammøtte. Katharina 
Sparstad fra Vang i Valdres ble gjenvalgt som leder. Hun fikk også med seg deler av styret fra 
forrige periode, Siv Beate Eggen, Snåsa, Jondal, Bjørn Karsten Ulberg, Nedre Eggedal og 
Marit Skjelstad (fra Tine). Odd Arne Espeland gikk ut av styret. Styret og inn som 1. vara. 
Nanfrid Røysland, Tinn gikk ut som 1. vara mens Jorunn Hagen gikk ut som 3. vara ny inn 
som vara var Eirik Fleisher som 3 . vara. Ingrid Arneng, Øystre Slidre ble gjenvalgt som 2. 
vara.Revisorer ble gjenvalgt; Silke Hansen fra Lom og Berit Brun fra Vågå. Ny valgkomite 
ble også valgt av årsmøtet med Ragnhild Nordbø som leder. Ny i valgkomiteen er Nanfrid 
Røysland, mens Barbro Stordalen fortsetter i 2 år til. Svein Løken fortsetter som kasserer og 
Jostein Sande, blad- og web-redaktør. Katharina Sparstad opprettholder sekretærfunksjon i 
administrasjonen til Valdres Natur- og Kulturpark. Disse var begge til stede på årsmøtet.   
På møtet deltok hele det svenske styret av Fäbodforeningen som også hadde felles styremøte 
med Norsk seterkultur. Årsplan vedtatt av årsmøtet 2013. 
 
Styre 2013-2014 
Styret har vært: 
Katharina Sparstad, leder 

 
Figur 1. Katharina Sparstad 
 
Siv Beate Eggen, nestleder 

 
Figur 2. Siv Beate Eggen 
 
Bjørn Karsten Ulberg 

 
Figur 3. Bjørn Karsten Ulberg 
 
Per Sæter 

 
Figur 4. Per Sæter 
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Marit Skjelstad 

 
Figur 5. Marit Skjelstad, Landbrukssamvirke 
 
 
 
Varamedlemmer: 

1. Vara: Odd Arne Espeland 

 
Figur 6. Odd Arne Espeland 
 

2. Vara: Ingrid Arneng 

 
Figur 7. Ingrid Arneng 
 

3. Vara : Erik Fleisher 

 
Figur 8. Erik Fleisher 
 
 
 
Valgkommite har vært:    

1. Ragnhild Nordbø 

2. Barbro Stordalen 

3. Nanfrid Røysland 
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Årsmøte Norsk Seterkultur 2013 Årsmøteprotokoll 
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Styremøter 
Norsk seterkultur har hatt 5 styremøter i 2013/2014. To av disse var telefonmøter. Ett av disse 
ble avholdt sammen med den svenske Fäbodforeningen i Bø i Telemark. Temaene for møtene 
var blant annet medlemmer, markedsføring av organisasjonen, jordbruksoppgjøret, 
stølskonferanser og fagdag for seterbrukere, medlemsavisa, samarbeid med andre 
organisasjoner i og utenfor Norge. 
 
Sekretariat  
Jostein Sande har fått utvidet sekretærfunksjon i forhold til media og kommunikasjon. Han 
har ansvar for medlemsbladet «Seterbrukaren» samt oppdatering av Internett. I 2012 overtok 
Norsk seterkultur driftingen av den digitale seterveilederen på http://www.seterrettleiar.no/. 
En sekretærfunksjon hos Valdres Natur- og Kulturpark til sekretæroppgaver er utført av 
Katharina Sparstad. Svein Løken har vært regnskapsfører og handtert medlemsregisteret. 
 
 

 
Figur 9. Redaktør Jostein Sande 
 
 
Medlemmer 
Det har vært jobba med medlemsverving med aktiv deltakelse på møter og stands. 
Pr 01.01.2014 var det 454 medlemmer i Norsk seterkultur. Pr 1.1.13 var det 445, så vi har 
netto økning på 9 i 2013.  
 
 
Økonomi og årsregnskap 
Det økonomiske resultatet for 2013 ble et lite overskudd på kr 20 188,- Det var budsjettert et 
underskudd på 4809,-.  
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Årsresultat 
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Kommunikasjon media 
Seterbrukaren 
Det er utgitt 4 utgaver av medlemsbladet Seterbrukaren. Desemberutgaven ble trykket i 
utvidet opplag og fordelt ut av styremedlemmer. 
 

   
 
 
 
Seterveilederen på web 
Norsk seterkultur har videreført vedlikehold og oppdatering av  www.seterrettleiaren.no 
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Facebook 
Norsk seterkultur opprettet november 2011 egen Facebook-side. 20. februar 2013 passerte 
denne 340 «likes». 3. mars 2014 hadde vi 866 likes! 
 

 
 
Stølskonferansen 2013 
Stølskonferansen 2013 ble arrangert i forkant av årsmøtet 6 april. 2013 og ble gjennomført i 
samarbeid med bedriftsnettverket «Budeieveven» og Fylkesmannen i Telemark og Buskerud. 
Fokus i 2013 var «Kulturlandskap, bruk og forvaltning». Det ble også holdt innlegg av 
landbruksdirektøren i Telemark, samt Nikolai Boye fra NHO reiseliv. Siste økt på 
konferansen ble brukt til gardsbesøk hos Leiv og Solrunn Bjørge og Gro Hommo.  
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På konferansen presenterte forfatter Helge Gudheim noe av innholdet i boka si «Ysting i 
Valdres»: 
 

 
 
 

Åpningstale stølskonferansen 2013 

Det har etter hvert blitt tradisjon å kombinere årsmøtet med en nasjonal konferanse. Vi har vært rundt om i 
landet. I fjor var vi på Fagernes, og tidligere år har vi vært på Røros og på Nedre berg gård i Brøttum. Denne 
gangen har vi valgt å legge det til her i Telemark.  

Hovedgrunnen til det er at vi har et spesialt aktivt budeienettverk her, det vi si Budeieveven som strekker seg 
gjennom Telemark og inn i Buskerud. Vi får også høre mer fra Budeieveven seinere i dag. Denne konferansen er 
lang på vei arrangert som et samarbeid med både Budeieveven og Fylkesmannen i Telemark som vi også har fått 
god hjelp av. Målet med konferansen i år er å inspirere og motivere stølsbrukarane, med fokus på utfordringar og 
moglegheiter. Andre målgrupper er landbruksforvaltinga og andre organisasjonar som arbeider for landbruk, 
matkultur, kulturlandskap, kulturarv og utvikling innen landbruket. 
 
Konferansen i år er tredelt, der vi fram til pause klokken 10.30 får en mer uformell introduksjon til stølsdrift før 
og nå. Tema i år er, etter tilbakemeldinger fra årsmøtet i fjor, kulturlandskap og forvaltning, så etter pausen og 
fram til lunsj vil vi få høre en deg faglige innlegg med hovedfokus på kulturlandskap fra ulike innfallsvinkler. Vi 
får i løpet av dagen god anledning til å bli bedre kjent med Telemark, men også innblikk i generelle, nasjonale 
utfordringer knytta til seterdrift fra store deler av landet.  
 
Nytt i år er også at vi har med oss styret i den Svenske  Fæbodforeingen i Sverige. Styret i Norsk seterkultur var 
på besøk på Fæbodriksdagen i november, og vi ser at vi har mange saker vi kan jobbe sammen om og lære av 
hverandre.  Kanskje spesielt hvordan de ulike virkemidlene virker i og utenfor EU og Sverige, og hvordan de 
fungerer. Vi vet også at vår eksistens avhenger av om befolkningen og samfunnet førøvrig ønsker setring og 
norsk mat produsert på egne ressurser, og derfor er også både informasjon og omdømmebygging et tema for oss.  
 
Dessverre sliter våre svenske kolleger med omfattende rovdyrutfordringer som seterdrifta i Norge så langt ikke 
har vært utsatt for. Jeg regner med at vi får høre litt mer fra Sverige under middagen.   
 
Vel møtt! 
Leder, Katharina Sparstad 
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Fra nettsidene www.seterkultur.no (denne lå også ute på nettsidene til Fylkesmannen i 
Telemark og på sidene til NHO Telemark): 
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Politikk 
 
Innspill til Jordbruksforhandlingene 2014 
Norsk seterkultur har kommet med følgende innspill til jordbruksforhandlingene 2014: 
(Innspillet er sendt til Landbruks og Matdepartementet og begge faglagene i landbruket) 
 
 
Innspill til årets forhandlinger 

Til Landbruks- og Matdepartementet       27.02.2014 
Postboks 8007, Dep. 
0030 Oslo 
 
Norsk seterkultur og jordbruksforhandlingene 2014 
Norsk seterkultur er en organisasjon som kjemper for stølsdriftas eksistens. Vi arbeider for å ta vare på 
mangfoldet, og for å gjøre driftsformen bedre kjent for samfunnsgrupper utenfor landbruket. Stølsdrift i Norge er 
en mange hundre år gammel høstingskultur basert på lokale ressurser. Som ekstra bonus får vi et vakkert 
kulturlandskap. Stølsdrifta er også en viktig del av nasjonens identitet som ofte blir brukt for å markedsføre 
Norge. Industrialisering. 
Industrialisering og bruksendringer av produksjonsenheter har ført til en dramatisk reduksjon av støler i drift. 
Norsk seterkultur ser derfor med stor bekymring på avviklingen av norske mjølkebruk med tilhørende stølsdrift.  
 
Trenden er ikke typisk norsk, og derfor er 2014 FN og FAO-året viet familielandbruket. OG som FAO sier på 
forsiden av sin egen rapport står det: «Mountain farming is family farming». Rapporten peker blant annet på tap 
av kunnskap, kompetanse og kultur knytta til fjellandbruket og ringvirkninger og konsekvenser dette har for 
andre næringer. Den viser også til internasjonale trender innen mat og reiseliv som søker nettopp det unike og 
rene som fjell-landbruket kan tilby. Fjell-landbruket er for viktig til at ansvaret blir overlatt ildsjeler og frivillige 
organisasjoner. Vi håper at Landbruks- og Matdepartementet også kan ta innover seg konsekvensene av dette 
slik at vi kan jobbe sammen om å ta vare på ressursene som ligger i fjellandbruk og stølsdrift – i år og for 
framtida!   
 
Vi forventer også at stølsdrift er et tema for begge faglagene i årets jordbruksforhandlinger. 
 
 
Innspill til årets forhandlinger 
For 2014 har vi valgt ut 3 konkete utfordringer: 
 

1. Stølstilskudd gjennom RMP.  
Det er mange ulike grunner til at det i dag er kun ca 1200 setre i drift, men en ting som er sikkert er at 
setertilskuddet som ble innført gjennom RMP for noen år siden har en effekt. Dersom miljøordningene i 
landbruket (Spesielle miljøtiltak i landbruket og Regionalt Miljøprogram) i landbruket nå skal gjennomgås ber vi 
dere om at det tas spesielle hensyn til setring. Dersom denne støtten fjernes vil trolig flere slutte med seterdrift. 
Vi vet at spesielt i Trøndelag ha seterdrifta faktisk tatt seg opp som en konsekvens at setertilskuddet.  
Seterdrifta betyr mye mer enn bare den gode stølsmjølka, den er en viktig del av norsk kulturarv og identitet. 
Derfor ser vi også en sterkt økende interesse for varer og opplevelser fra stølene både for innbyggere, hyttefolk 
og tilreisende. I vårt innspill til Jordbruksforhandlingene i 2013 hadde vi som ett av tre punkt et ønske om å øke 
setertilskuddet. Dette var også en sak for faglagene, og til vår glede ble ramma for dette økt gjennom RMP! Vi 
vil nå også i år ha dette som hovedsak til årets forhandlinger – fordi vi har forstått det slik at dette nå står under 
vurdering. Vi ber nå øm at setertilskuddet økes ytterligere og at setertilskuddet sikres i framtida.  
 
2. Virkemiddel innenfor Innovasjon Norge 
For at seterbedrifter skal kunne få tilskudd til bedriftsnettverk, skal være krav om minst 1 millioner i omsetning. 
Det betyr at de aller fleste bedrifter faller utenom fordi setersesongen for de fleste er mellom 4-8 uker. For å 
unngå at en hel næring (stølsbedrifter) faller utenfor ordningen bør det derfor brukes omsetning pr/time, det vil si 
lønnsomhet i forhold til den totale tidsbruken i perioden til grunn som kriteria for deltakelse. 

 
3. Elektrisitet på stølen.  
Mange støler er uten innlagt strøm. Melkeproduksjon med aggregat krever mange steder oppgradering for å sikre 
miljøhensyn og bedre nedkjøling av melka. Mange støler ligger også i nærheten av hyttebebyggelse, og for disse 
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kan støy også være et problem. Norsk seterkultur ønsker derfor en støtteordning for miljøvennlige energiformer 
på strømløse støler.  
 

Mvh 
Norsk seterkultur 
Katharina Sparstad 
 

 
 
Andre politiske innspill 
I JF 2013 kom det en økning i setermidler på 5 mill kroner til Regionalt miljøprogram! Dette 
er veldig bra, og også et av innspillene Norsk seterkultur hadde til JF 2013. Regional 
miljøprogram forvaltes fylkesvis, og egne faggrupper avgjør hvordan de samlede midleren 
disponeres. 
I den forbindelse sendte vi følgende brev til faglag og Fylkesmannens landbruksavdeling  i 
alle seterfylkene: 
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Deltakelse i diverse utvalg og fora 
Bedre og økt beiting i Møre og Romsdal 
Per seter er representert i styringsgruppa i prosjektet «Bedre og økt beiting i Møre og 
Romsdal» 
Oppsummering fra første møte: 
 
Vi har fått innvilget et treårig prosjekt, der det første året skal brukes til et forprosjekt som 
skal arbeide fram en konkret plan for et større beiteprosjekt. De to neste årene skal brukes til å 
gjennomføre planen som forprosjektet utarbeider. Beiteprosjektet legges opp bredt og 
problematikken deles i tre hovedtema: 

1. Tilrettelegging og organisering for beiting med melkeku 
2. Tiltak for bedre kvalitet på kulturbeiter/innmarksbeiter, samt bedre beiting på dyrka mark.  
3. Tilrettelegging og organisering av beiting i utmark, samt kartlegging av beiteressurser. 

 
Hovedmålet er økt lønnsomhet for bonden, men samtidig må det fokuseres på bieffektene av 
mer beiting som bedre dyrevelferd, mindre gjengroing, bevaring av verdifullt kulturlandskap, 
bevaring av biologisk mangfold. Det er god omdømmebygging for norsk landbruk.  
Referent: Arnar Lyche 
 
 
 
Internasjonalt samarbeid 
 
Medlemskap i EFNCP 
Norsk seterkultur er medlem i den Europeiske seterorganisasjonen EFNCP (European Forum 
on Nature Conservation an 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». De organiserer årlige samlinger 
rundt om i Europa og  deltar i ulike rådgivningsgrupper og utvalg. Intensjonen var å arrangere 
en Europeisk samling for kulturlandskap i Norge, og i den forbindelse er det avholdt 2 
planleggingsmøter. Samlingen er imidlertid utsatt pga manglende finansiering. 
 
 
 
Deltakelse i Europeisk fagnettverk for lokal foredling 
Rapport fra nettverksmøte for Europeiske Gardsmeieri i Irland 
 
Det femte nettverksmøte for Europeiske Gardsmeierier (FACE - Farmhouse and Artisan 
Cheesemakers Congress ) ble avholdt i Irland 25.-27. April 2013. Her deltok 120 engasjerte 
personer fra 11 europeiske land – og med seg i reiseskreppa hadde de spennende oster, 
ystekunnskap og verdifull erfaringer. Kathrin Hofmann Aslaksby fra Øystre Slidre i  valdres 
deltok som representant for Norsk Seterkultur. 
 
Nettverksmøtet ble avholdt i Cork og delt i tre – første dagen var satt av til besøk på 2 
gårdsmeierier, andre dagen ble selve kongressen avholdt og tredje dagen møttes de ulike 
arbeidsgruppene for oppsummering og videre gruppearbeid. 
Første gårdsbesøket gikk til ”Coolea Farmhouse Cheese” i Macroom. Gårdsysteriet ligger 
vakker til på en liten fjellgård i Coolea fjellene, i den sørvestlige delen av Irland. Dick og 
Helene Willems kom fra Nederland i 1979 og med seg hadde de en oppskrift på gouda ost. De 
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startet opp med 2 kuer og begynte å lage ost til eget bruk. Men hobbyen ble snart til et lite 
foretak og ”Coolea Chees” ble raskt kjent over hele Irland. Ystesessongen starter i mars når 
kuene kommer ut på beite.  Willems yster kun i beitesesongen siden de ikke ønsker å lage ost 
av melk fra kuer som er foret med silo. Familien har ikke lenger melkekyr på gården, men 
henter melk fra gårder i nærområdet ved hjelp av en melketank på en bilhenger. Hver dag 
yster de av ca 1500 liter melk, samlet opp fra kvelds- og morgenmål. 
 
Videre gikk turen til Gubbeen utenfor fiskerlandsbyen Schull i sørvestlige delen av Irland, 
Gårdsplassen var for anledningen forvandlet til en levende markedsplass med langbord og 
boder dekt med alt fra oster i alle varianter, varmretter laget på irsk oppskrift, pålegg og 
pølser laget på gården av egne griser og kyr, samt  bakevarer, yoghurt og ostekaker fra 
nabogårdene.  
Tema for årets konferanse var bærekraft, produksjon og muligheter i markedet for små 
ysterier. Deltagerne ble ønsket velkommen av Marion Roeleveld som sitter i styret for CAIS – 
den irske organisasjonen for gårdsmeierier. CAIS består av 50 osteprodusenter som lager om 
lag 120 typer ost med en omsetning på 12 millioner kr i året. Av denne omsetningen går 5 
millioner til eksport. 
Konferansen ble åpnet av landbruksministeren Simon Coveney som ønsket å støtte småskala 
osteprodusenter, gi drahjelp til de som ønsker å utvide sin produksjon og til de som ønsker å 
produsere for eksport.  Den Irske Matgruppen – Board Bia – ønsker å være et bindeledd 
mellom matprodusentene og eksisterende og potensielle kunder. Det er vanlig i Irland å spre 
myse på jorda som en naturlig gjødselkilde. Å bruke myse til dyrefor er også en god måte å 
nytte næringsstoffene på, enten om man har griser selv eller sender mysen til en grisegård i 
nærheten. Men man forsker nå på hvordan man kan bruke myse også som næringsmiddel til 
mennesker. I småskala produksjon er det flere muligheter for å kunne videreforedle myse i 
tradisjonelle matvarer av høy kvalitet. Myseost eller ”Norsk ost” som den kalles i Europa, er 
kondensert melkesukker – myse. Ricotta er en tradisjonell italiensk ost laget av kokt og syrnet 
myse hvor myseproteinene felles ut. Mysedrikk – som vi fra gammelt av kjenner som 
tørstedrikk under slåttonna – er nå under produksjon i flere europeiske land og selges bla som 
helsekost. Fordeler med mysedrikk er at den er en frisk og god tørstedrikk, og er mindre sur 
enn fruktjuice. Det lages også alkoholholdige mysedrikker som myseøl og mysevin. Andre 
småskala produkte av myse er mysekonfekt som lages ved å koke myse og sukker – ”Dulce 
du Leche”.  Flere småskala ysterier lager også mysesmør – smør laget av fløte separert fra 
myse.  
DR. Lisa O’Connor fra det Irske Mattilsynet snakket om utfordringer og løsninger for 
småskala gårdsmeierier. Utfordringen er å kontrollere risikoen. Et av verktøyene de har er 
RASFF (European Rapid Alert System for Food and Feed).  
Siden oppstarten i 1999 har FACE hatt en sterk vekst og i dag er 11 medlemsland og 13 000 
ysterier representert i det europeiske nettverket gjennom sine medlemsorganisasjoner. 
Nettverket har 4 arbeidsgrupper som jobber med ulike tema gjennom året.  
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Norsk-svensk fagsamling på Røros 9-10 november 
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Andre organisasjoner 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
Norsk seterkultur ved Per Sæter deltok som gjest under 100-årsjubileet 23 august 2013. Norsk 
seterkultur overleverte gratulasjoner og blomstergave. 
 
Fjellstyresambandet 
Norsk seterkultur deltok  på fagsamling på Øyer for fjellstyresambandet 12. november.  
 

 
Figur 10. Tema for innlegget til leder Katharina Sparstad på fagsamlinga til Fjellstyresambandet på Øyer 
 
Leder Katharina Sparstad holt innlegg om utfordringer for stølsdrift, og hva som er viktig for 
framtidig stølsdrift. Hun orienterte også om den svensk-norske fagsamlinga som ble avviklet 
på Røros helgen før, og om signaler derfra. Omtrent 50-60 representanter fjellstyrene i hele 
landet samt representanter fra LMD til stede. 
 
 
Andre aktiviteter 
Dyrskun i Seljord 
Arrangementet er et samarbeid om stand mellom Norsk seterkultur og Budeieveven. 
Arrangementet varer v i 3 dager. Budeieveven formidler og demonstrerer  og formidling av 
mjølkestellet fra separering til primkoking og seterliv generelt. Det ble delte ut med 
smaksprøver. Budeie separerte, kinna smør, tok ut kvitost og kokte prim. Bjørn Karsten 
Ulberg sto for Norsk seterkultur og delte ut brosjyrer og medlemsblad.  

 
Figur 11. Fra Dyrskun 2013. Budeievene og Norsk seterkultur har felles stand på Dyrskun. Budeieveven ble 
bl.a. nominert til Miljøprisen i Telemark Januar 201! 
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Sumarkauk i Snåsa 
Snåsa seterlag og Siv Eeate Eggen har presentert seterdrift på «Sumarkauk» i Snåsa. 

 
Figur 12. Foto: Siv Beate Eggen 
 
Dyregod-dagane 
Dyregod-dagane i Batnfjordsøra , Møre og Romsdal, er ei landbruksmesse som i løpet av fem 
år etablert seg som ein viktig arena for å spreie kunnskap og interesse for landbruk og 
bygdenæringar. Arrangementet har i samarbeid med landbruksavdelinga hos fylkesmannen og 
Fylkeskommunen i Møre og Romsdal eit eige undervisningsopplegg for 10.klassingar 
 Dyra  spelar ei  viktig rolle på Dyregod-dagane. Her er utstilling av ulike husdyrslag; alt frå 
ku til kanin. Her er kalvemønstring, valpeutstiling, gjetarhundbane, ulike hesteaktivitetar,  
eventyrskog med både fuglar, fisk, artige dyr og troll under brua. 
 

 
Figur 13. Frå Dyregod-dagane. Foto: Alvin Harstad 
 
 
I år var det Merete Furuberg som hadde æra av å opne Dyregod-dagane. Ho heldt også appell 
for 10.klassingane og var innleiar på eit fagseminar om landbruk. 
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Norsk seterkultur ved Per Sæter sto på stand for Norsk seterkultur. Standen var godt besøkt; 
stor interesse for setring og ystetradisjonar. Mange tok med seg blad og innmeldingsblanketter 
til Norsk Seterkultur. Vi fekk i alle fall ein ny medlem i løpet av helga. Vi hadde på førehand 
sett opp eit enkelt grindhus og rigga til ei storgryte. Laurdag vart det koka songraut. Søndag 
bresta vi ei gryte med syrna mjølk og tok ut emne til gammalost. Det vart og kinna smør i ei 
trekinne. Laurdag var Marit Rekdal Hoel til stades og fortalte om ystetradisjonar,  lokking, 
kyr, kunamn og mykje meir som høyrer med til livet på setra. 
 
Vi hadde med eit lite mobilt mjølkeanlegg som vart bruka til mjølking av kyr på 
dyreutstillingsplassen. Etter Marit sin ide laga Per til ei tavle der publikum kunne få skrive 
ned kunamn frå eigen gard/buskap. Fortsatt mykje plass att på tavla vil verte oppfølgd til 
neste år.  
 
Med helsing Eli Og Per. 
 
 

 
Figur 14. Frå Dyregod-dagane. Foto: Alvin Harstad 
 
 
 

 
Figur 15. Frå Dyregod-dagane.  
 
 



25 
 

Liv-dagane og Norsk rakfiskfestival 
Norsk seterkultur har også vært representert på stand på landbruksdagen i Valdres samt på 
Norsk Rakfiskfestival der vi delte stand med forfatterne Else Rønnevig og Helge Gudhem. 
 
Deltakelse i programmet Verdiskaping og næringsutvikling i fjellregionen, KMD 
Norsk seterkultur har søkt – og blitt tatt opp i det nasjonale programmet Verdiskaping og 
næringsutvikling i fjellregionen. Andre som er tatt med er Gudbrandsdalsmat, Røros Mat, 
Norsk Seterkultur, Fjellregionsamarbeidet, Opplæringskontoret Brimikjøken, 
Østlandsforskning/Bioforsk, Hallingdal næringshage, Kosa seg AS og Fagskolen i 
Trondheim.  10.-11. februar 2014 deltok leder Katharina Sparstad og nestleder Siv Beate 
Eggen på oppstartseminar for av videre arbeid innen temaet fjellmat. 
 
Deltakelse på bokslipp «Vern og virke» 

 
 

 
Figur 16. Stølshuset på Kinnholt, Bjørkheimstølen i Vestre Slidre. 
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Takk for et godt samarbeidsår! 
 

 
 
 
 
 

 


