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Tilgang på og behov for geitemelk

 Total mengde geitemelk for 2019 er 
prognostisert til 19,7 mill. liter.

 Produksjon pr. februar i år er opp 8 prosent 
sammenlignet med 2018.

 Forholdstall for disponibel kvote er 0,94 i år, 
redusert fra 0,96 i 2018. Kvotefyllingen er ca. 
90 prosent.

 Behovet fra industrien er 17,4 millioner liter.

 Den store sesongvariasjonen i melkeinngang 
er en utfordring. Selv om det er overskudd av 
geitemelk totalt over året, er det på kanten 
for lite melk til hvite geitoster i starten.



Maksimal lagerbygging for ekte geit
Forsyningsplant

Kommentarer / forutsetninger

Produksjon – Ekte Geitost (art. 2825) Lager – Ekte Geitost
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• Operativt planlegges det med  ca. 2 millioner liter Geitemelk 
til fôr for å begrense lagerbygging av Ekte Geitost.

• Det planlegges for full kapasitetsutnyttelse på Frozen Curd
produksjon på Haukeli.
500 tonn ostemasse tilsvarer 3,4 millioner liter melk.

• Maksimal innblanding av geitemelk i G35 (1,6 liter/kg)



Produksjonsanlegg:

 Storsteinnes: 
Brunoster og hvite geitoster

 Byrkjelo: G35

 Ørsta: Snøfrisk

 Lom & Sjåk: G35

 Dovre: Brie

 Haukeli: 
Frozen Curd, Chevre

Enkeltprodusenter langt unna 
øvrige produsenter er den 
største utfordringen 
økonomisk og logistisk.



Priser og lønnsomhet

 Ku- og geitemelk er såkalt målprisvare, med felles målpris avtalt i jordbruksoppgjøret.

 Ku- og geitemelk selges til «noteringspris», som over et avtaleår tilsvarer målpris.

 Transportkostnader: Melkeprodusentene belastes innfrakt og kundene belastes overføringsfrakt.

 Melkeprodusentene mottar oppgjør for melk tilsvarende brutto salgsinntekter minus 
omklassifisering/svinn og «fellesfinansierte» kostnader.

 Melk til fôr finansieres med omsetningsavgift.

 Melk gjensatt på gård finansieres over TINE Råvares regnskap og reduserer avregnet melkepris.

 TINE Råvare selger melk til TINEs meierier og øvrige aktører i markedsordningen. 

 Kun TINEs egen industri kjøper geitemelk.

 TINEs driftsresultat for salg av geitemelkprodukter er 6 prosent eksklusive og 2 prosent inklusive 
Frozen Curd. Til sammenligning er TINEs samlede driftsresultat for salg innland 10 prosent.



Prisdifferanse mellom ku- og geitemelk
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Sammenligning av kvalitetstillegg

Tillegg for lavt innhold av frie fettsyrer i 
geitemelk ble innført med 
15 øre pr liter fra 2008. 
Tillegget ble økt til 20 øre fra 2012.

Elitemelktillegget for geitemelk økte 
fra 30 til 50 øre pr liter fra 2014.
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Sammenligning av tørrstofftillegg

Økning i tørrstoffinnhold i geitemelk har ført 
til en økt betaling for tørrstoff, spesielt i 
perioden fra 2013

Tørrstoffinnholdet i kumelk har også økt, 
men betalingen har i sum blitt holdt på 
samme nivå ved å senke basispris.
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Kvalitet på geitemelk

Bakterier

 Samme analysemetodikk for ku- og geitemelk fra 2017.
 Bakteiologisk kvalitet på geitemelka har blitt bedre, men har noen høyere nivå enn i kumelk. Noe mer stafylokokker og streptokokker.

Celler

 Mange produsenter har blitt svært gode, men det er en større «hale» av produsenter med høye celletallsverdier i geitemelk enn i kumelk.

 10 - 30’ ansees som fysiologisk normalt i kumelk. Tilsvarende er 100 - 200’ fysiologisk normalt i geitemelk
 Gårdstanknivå under 200’ i kumelk ansees for godt. Tilsvarende anses nivå under 700’ i geitemelk for å være godt.

Frie fettsyrer

 Er på like godt (lavt) nivå for geitemelk som for kumelk.
 Det har skjedd en stor forbedring for geitemelk de siste årene.

Sporedannende bakterier

 Det avregnes foreløpig ikke for sporer i geitemelk. 
 Ca. 5 % av kumelkprodusentene har en vedvarende utfordring med sporer i melk.
 Foreløpige analyser viser at ca. 17 % av geitemelkprodusentene har tilsvarende utfordringer. 

Riktig nok har verken produsenter eller rådgiver hatt fokus på dette så langt.



Tankcelletall reduseres gjennom besetningsstyring
Bruk Geitekontrollen, utrangere verstingene.
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 Celletall er en tydelig parameter på jurhelse og 
melkekvalitet. Melkeproduksjonen i juret er mer 
skadet jo høyere celletall.

 Innholdet av osteprotein (kasein) reduseres med 
økende celletall, mens innholdet av blodprotein øker 
kraftig. Osteutbytte ved ysting reduseres følgelig ved 
høyt celletallsnivå. Enkelte land avregner av denne 
grunn ikke for protein ved høye celletall.

 Celletall har høy arvbarhet (ca. 20 %). Ved avl på 
proteininnhold er det viktig å ta hensyn til celletall. 

 Celletall er korrelert med tid fra kjeing, økende alder 
(antall laktasjoner) og måned i året. 

 Det er ikke noen motsetning mellom celletall og 
utmarksbeiting. Av de 30 geitemelkprodusentene med 
lavest tankcelltall er det kun to som ikke fullt ut bruker 
utmarkesbeite. 

 Aktiv bruk av Husdyrkontrollen synker. Dette er en 
stor utfordring. Aktiv bruk av HK fører til bedre ytelse, 
bedre jurhelse, økt reproduksjon og økt kvotefylling.




