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Projekt: Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid 
 
Beslut om EG-medel 
Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen 
Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den 
svenska parten, Sveriges lantbruksuniversitet, 16-202100-2817 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området attraktiv livsmiljö, och avser projektkostnader 
för perioden 2010-10-15 till 2011-06-15. Stödet uppgår till 50,06 % av stödmottagarens 
redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 62 660 kronor. Av den offentliga 
finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 50,06 %. 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. 
Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 § i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s 
strukturfonder. 
 
Allmänna och särskilda villkor för beslutet 
Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och 
allmänna råd om stöd från Interregprogrammet Sverige-Norge 2007-2013 samt i dessa 
föreskrifters 2 §, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och 
allmänna råd. 
 
 Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs 

genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten “Europeiska unionen” samt 
“Europeiska regionala utvecklingsfonden” på tryckt och digitalt material som produceras i 
projektet, vid informationsevenemang, på platsen där projektet bedrivs. “En investering för 
framtiden” ska användas som slogan där det är lämpligt.  

 Ansökan om utbetalning av EU-medel och slutrapport ska lämnas in senast två månader efter 
projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets 
slutdag (2011-06-15) är stödberättigande.  
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Särskilda Villkor:  
Att projektet undersöker intresset i Dalarna, Värmland och Hedmark för eventuellt deltagande i det 
planerade huvudprojektet. 
 
 
Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan 
nämnda regelverk, principer och råd för genomförande av projektet framgår.  
 
Ansökan om utbetalning av EU-medel och slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg 
Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. 
 
För förvaltande myndighet 
 
 
 
………………………………… 
Anita Sandell   ………………………………… 
Programansvarig   Annica Westerlund 
Interreg Sverige-Norge   
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i 
delområdet Nordens Gröna Bälte: 
 
Michael von Essen 
Sekretariatet Interreg Sverige - Norge 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
831 86 Östersund 
Tfn: 063 - 14 61 51 alt. 070 - 631 61 51 
E-post: Michael.vonEssen@lansstyrelsen.se
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DATUM 
2011-01-27 

 
 

 
DIARIENUMMER 
R30441-61-10 

 
 
 

DELOMRÅDE 
NGB och IS 

 

                                  Europeiska unionen 
  Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Landsbygden med dess attraktiva natur- och kulturmiljövärden utgör en betydande och utvecklingsbar 
resurs för regionens befolkning och potentiella inflyttare. Miljön, rekreationsmöjligheterna och en i övrigt 
god livskvalitet i glesbygd och fjällregion kan bidra till nylokalisering av avståndsoberoende 
näringsverksamheter.  
Under åren 2004 till 2007 genomfördes ett Interregprojekt med namnet Grensløs seter. Projektet har 
bidragit till att utveckla och stärka säterbrukskulturen på norsk och svensk sida av gränsen. 
Detta förprojekt ska identifiera näringens kompetensbehov för att utveckla säterbruken för en hållbar 
framtid. 
Projektet är väl förankrat i Interreg Sverige-Norge programmet och de regionala planerna i delområdet 
Nordens Gröna Bälte och i delområdet Inre Skandinavien. 
 
 
Projektbeskrivning 
Förprojektets mål är att identifiera näringens behov för kompetensutveckling innanför temat ”Säterbrukets 
biologiska kulturarv” i Nordens Gröna Bälte. 
och att därefter under utlysning 8 lämna en ansökan till ett huvudprojekt. 
Detta ska göras genom att  
– genomföra ett workshop som ska stärka nätverkssamarbetet över gränsen och identifiera näringens 
kompetensbehov. 
– avgränsa och definiera huvudmål och delmål för huvudprojektet. 
– avgränsa och definiera målgruppen för huvudprojektet. 
– definiera arbetsmetoder för genomföring. 
– definiera metoder för kunskapsöverföring. 
– avgränsa och definiera vilka delar av de norska och svenska säterbruksområdena som bör ingå. 
– lämna en ansökan om ett huvudprojekt. 
 
Säterbruken i Nordens Gröna Bälte ska dra nytta av varandras erfarenheter av att nyttja extensiva 
betessystem och traditionell kunskap i lokal matproduktion och turismsatsningar. 
Fokus kommer att vara att utveckla en hållbar och attraktiv närmiljö som tillvaratar de natur- och 
kulturkvaliteter som säterlandskapet innehåller. Projektet kommer också att synliggöra olika produktions- 

Projektnamn/prosjektnavn Seterbrukets  biologiske kulturarv som ressurs for en 
bærekraftig framtid 

Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

För stads-/by- & landsbygdsutveckling 

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Sveriges lantbruksuniversitet 16-202100-2817 
Norsk søker/organisasjonsnr Bioforsk Midt-Norge 988 983 837 
Projektledare/prosjektleder Ann Norderhaug 
Kategori  56. Skydd och utveckling av naturarvet 
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och driftssystem och dokumentera betydelsen av aktuella och potentiella produktionsarealer knutna till 
säterbruket på båda sidor av gränsen. 
Det kommer att utvecklas gemensamma strategier för informationsöverföring och kompetensutveckling av 
säterbrukare, förvaltning och andra intressenter i Nordens Gröna Bälte. Det kommer också att utarbetas 
gemensamma strategier och paketlösningar för hur kulturarv och traditionell kunskap ska nyttjas för att 
stärka säterbrukets ekonomi. 
Ett gränsöverskridande mervärde skapas i och med att svenska och norska säterbrukare, förvaltningar och 
ämnesmiljöer kan bidra med olika kompetenser i projektet. 
Ett huvudprojekt kommer också att bidra till ett mer varaktigt samarbete när det gäller teman kring 
extensiva betessystem i skog och fjäll, biologiskt kulturarv och traditionell kunskap. 
 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Målgrupper är svenska och norska säterbrukare, förvaltningar och turismnäringen. 
 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Förprojektet ska synliggöra behovet av kompetensutveckling innanför temat ”Säterbrukets biologiska 
kulturarv” både på norsk och svensk sida. Förprojektet ska belysa vilka olika utmaningar man står inför i 
arbetet med att ta till vara det biologiska kulturarvet som resurs och hur den resursen ska användas i 
arbetet med att stärka säterbrukens ekonomi för en hållbar framtid, till exempel i turistsammanhang. Att 
sammanföra kompetenser och utveckla dessa skapar det gränsregionala mervärdet.  
 
 
Mervärde i projektet genom deltagande från 20 % - område  
Projektet får större genomslagskraft genom att det sträcker sig från kust till kust. I det här projektet är 20% 
- området Gävleborgs län. 
Nätverk och kontaktytor blir större tack vare projektet. 
 
 
Information och resultatspridning 
Resultaten kommer att spridas på många olika sätt. Till fäbodrörelsen kommer information att spridas på 
olika möten, kanske främst fäbodriksdagen 2011. Både Centrum för Biologisk Mångfald - CBM (och 
projektet Naptek) och Bioforsk samt fäbodföreningarna har egna hemsidor där rapporter kan publiceras i 
pdf-format. Ett pappersutskick till berörda regionala och statliga myndigheter ska också ske inom 
projektet.  
 
 
Projektets miljöarbete 
Projektet kommer att arbeta med både kultur- och naturmiljö samt hållbar utveckling som centrala teman. 
 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Säterbruksnäringen representeras av både kvinnor och män. Projektet kommer att tillvarata båda könens 
intressen för att stärka och utveckla arbetsplatserna. 
 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Förprojektet kommer i arbetet med ansökan till ett huvudprojekt beakta hur människor med olika 
bakgrunder kan integreras i verksamheterna.
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Uppstart av projektet 2010-10-15 2011-01-31 
Workshop i Östersund 2011-02-14 2011-03-04 
Arbete med ansökan 2011-03-01 2011-06-15 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2011-05-15 2011-06-15 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2011-05-15 2011-06-15 

Projektets start och slutdatum 2010-10-15 2011-06-15 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva 
regioner) 
Övergripande indikatorer Antal vid projekt- 
 start slut 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. 0 0 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 9 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 0 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 4 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 0 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 0 

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 0 
Resultat indikatorer   
(B) Etablerade institutionella samarbeten.  1 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projekt där kultur och kulturarv tillvaratas och utvecklas 

 
 
Förväntade resultat och effekter 
Förprojektet har som målsättning att resultera i en huvudprojektansökan. 
 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Projektet kommer att leda till kompetens- och företagsutveckling. Samarbetet mellan näringsaktörerna och 
FoU-samarbetet mellan aktörerna kommer att stärkas i bägge länderna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

R30441-61-10-Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid         6 (8) 

Ekonomi 
Av projektets svenska kostnader beräknas att 4 % kommer att uppstå i Gävleborgs län. Dessa kostnader 
kommer att särredovisas i ansökan om utbetalning av EU-stödet. 
 

 

Faktiska kostnader 2010 2011 2012 2013 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 9 600 22 560 32 160 25,70%
Externa tjänster 9 000 21 000 30 000 23,97%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Resor 6 000 14 000 20 000 15,98%
Övriga kostnader 12 900 30 100 43 000 34,36%
Summa faktiska kostnader 37 500 87 660 0 0 125 160 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 37 500 87 660 0 0 125 160 100,00%

Faktiske kostnader 2010 2011 2012 2013 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 26 200 61 400 87 600 87,60%
Eksterne tjenester 1 500 3 500 5 000 5,00%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Reiser 2 300 5 100 7 400 7,40%
Övriga kostnader 0 0,00%
Sum faktiske kostnader 30 000 70 000 0 0 100 000 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 30 000 70 000 0 0 100 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2010 2011 2012 2013 Summa SEK %
SLU/Centrum för biologisk 
mångfald 6 700 15 800 22 500 17,98%
Länsstyrelsen Jämtlands län 12 000 28 000 40 000 31,96%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa kontant finansiering 18 700 43 800 0 0 62 500 49,94%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 18 700 43 800 0 0 62 500 49,94%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 18 800 43 860 62 660 50,06%

50,06%
50,06%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 37 500 87 660 0 0 125 160 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa svensk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total svensk finansiering 37 500 87 660 0 0 125 160 100,00%

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbete m.m.)

Privat kontant finansiering

EG-andel av finansiering av faktiska kostnader
EG-andel av offentlig finansiering
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Norsk finansieringsplan

Norsk regional medfinansiering 2010 2011 2012 2013 Summa NOK %
Bioforsk Midt-Norge 6 000 14 000 20 000 20,00%
Nord-Trøndelag fylkeskommune 9 000 21 000 30 000 30,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa kontant finansiering 15 000 35 000 0 0 50 000 50,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total norsk regional 
medfinansiering 15 000 35 000 0 0 50 000 50,00%
Statliga IR-midler 15 000 35 000 50 000 50,00%

50,00%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 30 000 70 000 0 0 100 000 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa norsk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa norsk finansiering 30 000 70 000 0 0 100 000 100,00%

IR-midler av finansiering av faktiska kostnader
IR-midler av offentlig finansiering

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


