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Staten og TINE har investert betydelige midler i å 
friskmelde norsk geitemelk. Men det er småpenger i 
forhold til geitebøndene.
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Kommentar:

930 millioner investert 
- til ingen nytte?

I forbindelse med «Friskere geiter» -
prosjektet bevilget Staten - over en tiårs-
periode - vel 104 millioner kroner i
 økonomisk støtte til sanering i geite -
besetningene. Men dette er småpenger i
forhold til de summene de vel 280 geite-
brukene har lagt inn i sanering, påbygg
og/eller nybygg, utskifting av masser osv.
Summene varierer fra bonde til bonde - fra
rundt 500 000 til vel 5 millioner kroner. 

2,7 millioner kroner i snitt
Basert på samtaler med geitebønder og
økonomer som har vært involvert i pro-
sjektet, har Sau og Geit regnet seg fram til
at gjennomsnittsbruket har investert hele
2,7 (!) millioner kroner. I tillegg kommer
den enorme arbeidsinnsatsen geitebøndene
har nedlagt. Også her er variasjonen stor.
For de første som sanerte var arbeidet svært
omfattende (kjesnapping, flytting til isolat,
etablering av nye beiter, nye gjerder,
vaksinering samt egeninnsats knyttet til
 riving av innredning/ny innredning, påbygg
og/eller nybygg).  De siste som sanerte
kunne kjøpe smittefrie kje fra allerede
sanerte besetninger og de slapp derved
rimeligere fra det. Etter det Sau og Geit
erfarer, ligger denne egeninnsatsen i
 gjennomsnitt på i størrelsesorden 1 100
ekstra arbeidstimer.

Dette gir følgende regnestykke:
Kroner

Statens tilskudd til sanering 104 000 000
TINEs direkte kostnader i 
saneringen 20 000 000
Geitebøndenes egne investeringer, 
2 700 000 kroner x 280 bruk 756 000 000
Geitebøndenes indirekte kostnader 
(tilleggsarbeid pga. sanering),
1 100 timer à 170 kroner x 280 bruk

52  000 000
SUM 932 000 000 

Et valg for livet
Vi skal på ingen måte påstå at dette er
fasiten med to streker under. Til det
inneholder regnestykket for mange usikre
punkter, både mht. investeringer og
arbeidsmengde. Vi har f.eks. ikke kalkulert
inn TINE-rådgivernes ekstra arbeid i pro-
sjektet. Det er dessuten urimelig å hevde at
alle påbygg/nybygg var relatert til «Friskere
geiter». Men regnestykket illustrerer hvor
enormt store ressurser som er satt inn for å
friskmelde norsk geitemelk. For de bøndene
som har gjort disse investeringene snakker
vi om et avgjørende veivalg i livet. Og de
har satt sin lit til at TINE, matvarebransjen
og politikerne har ønsket en slik offensiv
satsing velkommen. Nå sår Regjeringen og
landbruks- og matministeren tvil om denne
viljen. Det er beklagelig.

I dag produserer 31 000 norske geiter i 
vel 280 besetninger verdens beste melk. 
Vi har ingen å miste - verken geiter eller
geitebønder. Foto: Ingunn Nævdal

Jordbruksmeldingen under lupen


