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beste ost - og Grøndalen Gård i Akershus,
som bl.a. leverer ferskosten Nyr til Oslos
beste restauranter, er tydelige på at denne
utviklingen aldri hadde vært mulig uten
TINEs mottaksplikt og et godt fungerende
kvotesystem. Dette sikkerhetsnettet var helt
avgjørende for at de tok sjansen på å starte
opp lokal foredlingsvirksomhet. Meieri -
gründerne hadde TINE i ryggen - en stabil
mottaker som kunne ta imot den melke -
mengden de eventuelt ikke fant marked for
sjøl. 

Eksportpotensial
Vi ser nå en tilsvarende trend på geitemelk.
Stadig flere produsenter starter med

Hege Gonsholt er urolig for geitenæringas
framtid. Foto: Halvor Ulvenes, Varden

produksjon og salg av lokale geitemelks-
produkter. En del av disse vil lykkes og
bidra aktivt med arbeidsplasser og ny ver-
diskapning i distriktene. Enkelte av TINEs
geitemelksprodukter, eksempelvis Snøfrisk,
har dessuten vist seg å ha potensial for
lønnsom eksport. Å fjerne markeds-
balanseringen og trenere kvotesystemet, vil
svekke geitebøndenes muligheter for nye
innovasjoner fordi gründere ikke har
mulighet til å ta en stor økonomisk risiko
ved å stå alene.

Skaper usikkerhet
Jordbruksmeldinga er svært negativ i sin
beskrivelse av norsk geitemelksproduksjon i
Norge. Det fokuseres mye på markeds -
overskudd, sviktende lønnsomhet og at
kumelk - via omsetningsavgift - subsidierer
geitemelka.   
    - Regjeringas forslag vil innebære at 5
millioner av totalt 19 millioner liter for-
svinner. Det betyr at kvota til 80
produsenter i 25 kommuner blir kutta, har
geitebonde Hege Gonsholt i Vinje i
Telemark beregnet. Vi er så få fra før. 
Om 80 av 280 blir borte er det grunn til å
frykte alvorlig for produsentmiljøet.   
    - Om Regjeringen får gjennomslag
for forslaget er vi usikre både på om 
vi får levert mjølka og for oppgjørs-
prisen.

TINE tvinges til endringer?
- Frykter du at TINE skal 
ofre geita?
    - Jeg frykter selvsagt at
geitemelka skal komme i
skyggen av de andre store
sakene; som kutt i melke-
kvoteregionene på ku,
avløsertilskudd osv. TINE er
jo like bekymret som oss og
var også raskt ute med å
berolige oss etter at
 meldinga ble lagt fram.
Men TINE må naturligvis
ta en del forbehold og de
presiserer at mulige
 justeringer ikke ville bli
gjort over natta osv. Vi
kan ikke undervurdere
dynamikken i dette og at
TINE kan bli nødt til å
gjøre innstramminger.
Så det er klart at dette
skaper usikkerhet i en
situasjon der de som er
igjen etter sanering har
investert store beløp i
driftsapparatet og er inn-
stilt på å fortsette, 
forteller hun. 

Merkelig timing
- Timingen virker litt spesiell?
    - Ja, det må jeg si. Både staten og vi
bønder har gjort enorme investeringer. Nå
produserer vi verdens beste geitemelk.
Grunnlaget for virkelig å satse på og utvikle
nye kvalitetsprodukter av geitemelk har
aldri vært bedre enn nå. Det var nettopp 
nå man skulle tro at tiden var inne for en
storsatsing for virkelig å kapitalisere på de
investeringene som er gjort, understreker
Gonsholt. 
    - TINE har relativt nylig ansatt en
person, Sophie Gaugain, som skal ha
ansvaret for den videre forretnings-
utviklingen på geitemelk og TINE har
nettopp vedtatt en offensiv strategi for
produktutvikling og salg av geitemelks-
produkter for et modent norsk marked.
Samtidig synes forbrukerne å være
umettelige i sin etterspørsel etter slike
spesialprodukter. Dessuten; lønnsomheten
er på vei oppover og overproduksjonen 
på vei nedover. Og så ønsker Dale 
å senke ambisjonsnivået - nå. 
Merkelig!     u

TINEs offensive strategi vil resultere i stadig flere spennende
geitemelksprodukter. Hvis den får lov til å virke... 
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