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ØYER OG TRETTEN HISTORIELAG: SØKNAD OM STØTTE TIL FERDIGSTILLELSE OG TRYKKING 
AV "SETERBOK FOR ØYER"  
 
Vedlegg: 
Søknad fra Øyer-Tretten Historielag, seterbokgruppa, om støtte til ferdigstillelse og trykking 
av «Seterbok for Øyer» datert 25.02.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Søknaden fra Øyer-Tretten Historielag foreslås imøtekommet ved å bevilge kr 20.000 til 
ferdigstillelse og trykking av «Seterbok for Øyer». Utgiften foreslås dekket ved overføring fra 
formannskapets tilleggsbevilgningspost. Det er tidligere bevilget kr 5.000 til oppstart av 
arbeidet med boka (kulturmidler 2018). 
 
Saksutredning: 
Øyer-Tretten Historielag, seterbokgruppa, søker om støtte til ferdigstillelse og trykking av 
«Seterbok for Øyer». I løpet av de siste generasjonene har tradisjonell seterdrift blitt sterkt 
redusert, det er nå bare noen få gardsbruk som er på setra med ku eller geit. Historielaget 
påpeker at det er på høy tid å dokumentere de opplysningene som enda kan skaffes om alle 
setrene i Øyerfjellet. Boka vil bestå av en fyldig omtale av hver enkelt setergrend, etterfulgt 
av bilder og faktaopplysninger om den enkelte seter. I tillegg blir det flere enkeltstående 
kapitler med aktuelle temaer, blant annet om oppstart og utvikling av de forskjellige 
setervegene.  
 
Basert på et opplag på 1000 bøker har Historielaget et budsjettanslag på kr 300.000. Det 
søkes om støtte på kr 50.000 til trykking av seterboka. I tillegg ønsker de at kommunen 
forplikter seg til innkjøp av et visst antall av den ferdige boka.  
 
Øyer-Tretten historielag fikk kr 5.000 til oppstart av arbeidet med boka i ordinær 
kulturmiddel-tildeling 2018. 
 
Øyer-Tretten historielag utga i 2016 boka «Øyers skolehistorie». I perioden 2014 – 2016 
mottok Historielaget i den forbindelse kr 20.000 i kulturmidler i 2014 og 2016. I tillegg ble 
det kjøpt inn bøker for kr 20.000.  
 
Vurdering: 
Fjellet har alltid hatt og har fortsatt stor betydning i Øyer. Rådmannen mener det er naturlig 
at kommunen bevilger midler til «Seterbok for Øyer». Seterboka anses å være av mindre 
allmenn interesse enn skolehistorien. Rådmannen foreslår derfor å bevilge kr 20.000 i 



tilskudd til ferdigstillelse og trykking, summen kommer i tillegg til kr 5.000 som ble bevilget i 
forbindelse med oppstarten av arbeidet.  
 
Rådmannen foreslår å dekke tilleggsbevilgningen ved overføring fra formannskapets 
tilleggsbevilgningspost, saldo pr 23.04.19 kr 75.000,-.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet bevilger kr 20.000 til Øyer-Tretten historielag i støtte til ferdigstillelse og 

trykking av «Seterbok for Øyer». 
2. Utgiften – kr 20.000 – dekkes ved overføring fra formannskapets tilleggsbevilgningspost.  
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann


