
BONDE: Hege 
Gonsholt 
driver bruk 
med 100 
melkegeiter i 
Arabygdi i 
Vinje i 
Telemark. 
 FOTO: SIV DOLMEN

KUTTER: Donald Trump 
drev valgkamp som den 
lille manns forsvarer. 
Nå hjelper han sine 
styrtrike donorer, og 
tar fra dem med lave 
inntekter, i forslagene 
til helseplan og budsjett. 
 SIDE 26 OG 27

Trump 
tar fra 
fattige 

Blant folke musikkelskere er 
Øyonn Groven Myhren 
en av de aller største 
stjernene. Men det tok 
henne lang tid å skjønne 
at det var her hun hørte 
hjemme. 
 PORTRETT, SIDE 38 TIL 40

Tradisjonsbærer

Audun Lysbakken har lagt 
fram fi re krav for å sam-
arbeide med Ap. No kan 
SV-landsmøtet stille eit femte 
krav, nemleg at Ap må jobbe 
for forbod mot atomvåpen. 
 POLITIKK, SIDE 6 OG 7

Atomstrid i SV
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Martin Walser fyller 

90 år, og ruver frem-

deles i det tyske intel-

lektuelle landskapet. 

ESSAY SIDE 4–5STRIDSLYST
Myteknusing: 
Avslørende 
om skatte-
paradiser. 
ANMELDELSE SIDE 11

BOKMAGASINET: Martin Walser.

Det pågår en informasjonskrig 
om biodrivstoff, og det har det gjort 
lenge. SIDE 42 OG 43  Erik Martiniussen

Da Fillon ble spurt om han visste hvor 
mye et pain au chocolat kostet, svarte han 
«ti centimes». SIDE 2 OG 3  Sandra Lillebø

MÅNDAG 20.3 
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FRYDEFULL FRYKT
Viktoria Winge, Pål Sletaune 

& Christer Bakke Andresen i samtale 
med Einar Aarvig om norsk skrekkfi lm
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Solli 
plass, 
Oslo

GEITA
ut av tida

DOKUMENT

ut av tida
LANDBRUK: I 6000 år har 
nordmenn holdt geiter. 
Nå avgjøres dyrets videre 
skjebne i Norge.
 SIDE 18 TIL 24

Blant folke musikkelskere er 
Øyonn Groven Myhren 
en av de aller største 
stjernene. Men det tok 
henne lang tid å skjønne 
at det var her hun hørte 
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Tradisjonsbærer

Audun Lysbakken har lagt 
fram fi re krav for å sam-
arbeide med Ap. No kan 
SV-landsmøtet stille eit femte 
krav, nemleg at Ap må jobbe 
for forbod mot atomvåpen. 
 POLITIKK, SIDE 6 OG 7

Atomstrid i SV

DOKUMENT
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JURA SIER ALT: Geitebonde Hege Gonsholt i Telemark kan kjenne igjen geita på jura. 
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LANDBRUK: 
Hege Gonsholt 
håper at eldste-
sønnen rekker å 
overta gården 
før geitas æra er 
over i Norge.

N
orge er sjelden så 
lydløst som i snø
drevet ved sjøen 
Totak i Vinje, fem 
på fem om morge
nen. Alt Hege 
Gonsholt hører når 
hun går over tunet, 
er den dumpe kna
singen under støv

lene. Snøen har falt langs fjellsidene i 
flere dager nå og skjult den ulendte 
dalbunnen under et jevnt dekke. Den 
høyreiste figuren med grønn kjele
dress og termosen dampende fra hån
da strener gjennom det myke, mørk
lagte landskapet. 

Snart er hun framme ved fjøsdøra. 
Da vet hun at stillheten kommer til å 
bli brutt, at lyden av hundre forvent
ningsfulle melkegeiter, fire avlsbuk

ker og et tredvetalls killinger vil ringe 
i ørene de tre neste timene.

– Hallo jenter, sier hun på vei inn 
døra.

Hun setter på NRK Telemark og 

skjenker i kaffe til seg selv og ekte
mannen Jon Olav Hauge. De går i 
gang. De skyller varmt vann gjennom 
melkeanlegget, jager geitene fram til 
slusa ved melkestallen, henger opp 

melkeorganene som skal festes til spe
nene. De jobber rolig, uten et ord, slik 
de gjør hver morgen. Fram og tilbake 
over gittergulvet peser Anett, en 
dansksvensk gårdshund med hvit og 
brun pels. I munnen bærer hunden en 
feit mus.

– Flink du er, sier Hege Gonsholt.

Kjenner geita på jura
Etter ti minutter er alt klart. Hun trek
ker i en tråd, en grind går opp og første 
pulje på 20 geiter slippes gjennom. 
Med sprengfulle jur vralter de opp den 
lille trappa til stallen. 

Geiteflokker organiserer seg i et 
strengt sosialt hierarki. Hver dag er 
det de samme 20 geitene – de tyngste 
og eldste – som går først. Etter at disse 
alfahunnenene er ferdig, følger neste 
pulje på. For et urbant øye er det ikke 
mulig å se forskjell på dem. Men ikke 
for Hege Gonsholt. Sammen med de 
fire sønnene har hun gitt hver geit et 
eget navn.

– De er sterke individer og lette å bli 
kjent med. Jeg har ikke noe problem 
med å skille mine geiter fra en annen 
flokk. Hvis jeg bare får se jura hennes, 
veit jeg hvem hun er, sier hun.

Klokka blir seks, og Jon Olav Hauge 
forsvinner ut i mørket. Han skal kjøre 
skolebuss og kommer ikke tilbake 
igjen på mange timer. Hege Gonsholt 
blir alene i fjøset. Hun åpner porter, 
flytter flokken, strør flis på gulvet og 
gafler halm ned i kjelleren. Hun arbei
der raskt og behersket.

– Det er dette livet jeg vil leve. Jeg 
kan ikke se for meg noe bedre enn å bo 
og jobbe her, være her med dyra, være 
her når ungene kommer hjem, sier 
hun.

Tradisjonstungt
Rundt henne står geiter på to bein og 
slikker på kjeledressen og mekrer et
ter kos. Slik står hun hver morgen. Og 
før hun gjorde det, sto andre på sam
me måte. Gården Nordre Romtveit i 
Arabygdi har vært i familien siden 
1800tallet. 

Den gang bodde Tarjei Augundsson 
på en av nabogårdene. 
Augundsson, bedre kjent 
under navnet «Myllar
guten», var landets mest 

I over 6000 år har geita gjort oss i stand  
til leve av Norge. Torsdag avgjør Stortinget 

skjebnen til de siste geitebøndene: 

SPILT 
MELK

➥

NÆR: Hege Gonsholt er sivilagronom og en av Norges 287 geitemelkebønder. 
Denne våren avgjør Stortinget framtida for Norges geitenæring.

DOKUMENT
Av Lars U. Larsen Vegstein (tekst) og 
Siv Dolmen (foto), Vinje
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berømte hardingfelespel-
lemann på midten av år-
hundret. Etter at nasjo-
nalromantikkens stor-

hetstid var over, levde han en tilbake-
trukket tilværelse som fattig bonde i 
Arabygdi. Men menneskene her har 
holdt geiter i mange hundre år før den 
tid. På de 800 meterne over havet er 
det umulig å dyrke grønnsaker eller 
korn. De furete, skogkledde dalsidene 
er som skapt for geiter. 

– Det er noe fint ved å være del av en 
lang rekke mennesker, å vite at man 
viderefører tradisjoner mennesker 
har hatt i hundrevis av år. Innen ti år 
vil Jørgen, eldstesønnen vår på 19, 

overtar her. Det er iallfall det vi håper, 
forteller Hege Gonsholt.

Det har blitt lyst når hun går over 
gårdsplassen til våningshuset. Innen-
for sitter tre av sønnene og venter på 
skolebussen. Yngstemann Jon på ti år 
lar seg overtale til å spille en irsk slått 
på fela før han går.

– Det er viktig med tradisjoner, vet 
du, rekker Gonsholt å si før sønnen lø-
per ut på gangen etter yttertøyet.

Et stadig mindre stykke Norge
Eldstesønnen Jørgen risikerer å måtte 
vokse raskt opp for å rekke å overta 
gården. Like før jul la regjeringen 

fram sin landbruksmelding. Den be-
skriver hvilke mål og midler land-
bruksminister Jon Georg Dale fra 
Fremskrittspartiet har i tankene for 
norsk matproduksjon de kommende 
årene. Norge, skriver Dale, trenger 
bønder som takler konkurransen med 
matprodusenter i utlandet. «Kost-

KLASSEKAMPEN20 Lørdag 18. mars 2017

DOKUMENT
Spilt melk ...

➦

LANG VEI: Jon Olav Hauge kjører skolebuss og måker snø ved siden av gårdsdriften. Vinje er en enorm kommune etter sørnorske standarder,  
med utstrekning omtrent som Vestfold. Kjøreruta til Rauland og Dalen tar rundt fire timer hver dag.

GEIT
n Mennesker begynte å holde geit 
som husdyr for rundt 10.000 år siden. 
Geiter er således det første flokkdyret 
som ble domestisert.
n Til Norden kom de første geitene 
for rundt 6000 år siden.
n Mens sauer og kyr spiser gress, er 
geita en busketer, akkurat som elg og 
sjiraff. Geita har derfor spilt en viktig 
rolle i å kultivere landskap i Norge.
n Det er i dag 33.600 melkegeiter i 
Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. 
På 1920-tallet var det over 300.000 
geiter i landet.

n Det er i dag 294 melkegeitebruk i Norge, 
ifølge Landbruksdirektoratet. I 1991 var 
tallet 989. Troms er det største geitefylket i 
Norge.
n Geiter i norsk landbruk brukes til 
melkeproduksjon og i liten grad til 
kjøttproduksjon. Rundt 75 prosent av 
geitemelka i Norge brukes for å framstille 
brunost.
n Regjeringen ønsker å ta ut geitemelke-
bønder fra ordningen som garanterer at 
Tine kjøper inn melka som produseres. I 
tillegg ønsker regjeringen å kutte produk-
sjonen i områder langt fra meierianlegg. Telemark

VINJE

Totak
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nadseffektiv matproduksjon» skal bli 
et hovedmål i den nye landbrukspoli-
tikken, som reduserer støtteordninger 
for ineffektive bruk langt fra allfarvei 
og som kanaliserer subsidiene til dem 
som satser stort. 

Ikke overraskende er opposisjonen 
skeptisk. Næringskomiteen behand-
ler nå meldingen, og det er ventet at 
en sterkt omskrevet versjon er klar 
denne uka. Spesielt svekkingen av 
samvirker som Tine, ideen om å fl ytte 
melkeproduksjon fra distriktene og li-
beralisering av eggproduksjonen mø-
ter motstand i opposisjonen.

Godt gjemt mellom de 162 sidene 
med tiltak ligger to forslag som vil ha 
store konsekvenser for Hege Gonsholt 
dersom de går gjennom. Jon Georg 
Dale foreslår å ta geitemelk ut av den 
såkalte markedsordningen for melk. 
Det betyr i klartekst at geitemelke-
bønder ikke har noen garanti for at 
Tine kjøper melka de produserer, slik 
systemet er i dag. Ifølge bondeorgani-
sasjonene vil forslaget skape full krise 
i norsk geitenæring. Men det er ikke 

alt. I tillegg foreslås en oppkjøpsord-
ning for melkekvoter fra gårder som 
befi nner seg langt fra nærmeste meie-
ri. Staten skal med andre ord betale 
bønder langt fra allfarvei for å slutte 
med geiter.

Målet med alt dette er å få bukt med 

overproduksjon. Produksjonen av gei-
temelk har i enkelte år oversteget et-
terspørselen med så mye som 25 pro-
sent. Konsekvensen er at hundretuse-
ner av liter med geitemelk brukes til 
dyrefôr i stedet for menneskemat.

Sannsynligvis har du ikke hørt om 
disse forslagene. Det er fordi nesten 
ingen kommer til å bli direkte rammet 
av dem. Det er bare 294 geitemelke-
bønder i Norge. Det tilsvarer antallet 
pelsdyrfarmer i Norge, en annen land-
bruksnæring truet av nedleggelse. For 
geitenæringen har det raskt nedover. 
Så seint som på 1990-tallet var det tu-
sen geitebønder her. Går forslagene 
fra regjeringen igjennom, slik ryktene 
fra stortingsforhandlingene kan tyde 
på, advarer geitenæringen om at pro-
dusentmiljøet vil bli så lite at det ikke 
gir mening å beholde infrastrukturen 
for produksjon og foredling av geite-
melk. Kvoteoppkjøpsordnignen alene 
vil føre til at 80 geitebønder forsvinner, 
ifølge næringens anslag.

I en tid der den politiske samtalen 
handler mer om å bevare norsk kultur 

enn norske arbeidsplasser, kan det 
virke underlig at nettopp geita er så 
utsatt. «Kvikk Lunsj og brunost», lød 
innledningen i teksten kulturminister 
Linda Hofstad Helleland skrev da hun 
lille julaften skulle oppsummere es-
sensen i norsk kultur på Facebook. 
Geitebøndene er muligvis ingen poli-
tisk pressgruppe å regne med, men 
lite som smaker så sterkt av Norge 
brødskive med brunost. Fra fortellin-
gen om Tors bukker til Aasmund 
Olavsson Vinjes vise om Blåmann og 
Hellelands hyllest til det norske, går 
geita igjen som en hovedskikkelse i 
fortellingen om nordmennenes kamp 
for tilværelsen.

Suksess og fi asko
På fjøsveggen hos Hege Gonsholt og 
Jon Olav Hauge henger en plakat hvor 
det står «They say the secret to success 
is to get up early in the morning». Er 
geita en suksess?

To kilometer vest for 
gården strekker en mek-
tig steinhop som på tvers �

HISTORISK SUS: Det var hit til Arabygdi i Vinje at spellemannen «Myllarguten» trakk seg 
tilbake etter at musikerkarrieren var på hell. Hege Gonsholt får tid til en tur etter melkinga.

MORGENSTUND: Tiendeklassingen Knut er nest eldst blant de fi re sønnene på gården. De 
fi re må være med på ettermiddagsstellet én dag hver i uka, og får timebetaling for det de 
jobber utover fjøsdagen sin.

2016201320112009200720052003200119991997199519931991

872

589

439

989

249

Færre 
geitebønder 

Tallet på foretak som driver geite   -
melkeproduksjon har gått jevnt og 
trutt nedover i løpet av de siste 24 åra. 

Kilde: Landbruks direktoratet
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av dalbunnen. Enorme 
steinblokker, enkelte på 
størrelse med bolighus, 
fyller et område på flere 

hundre mål og gjør denne delen av da-
len praktisk talt uframkommelig for 
mennesker. Urdøburi er Nord-Euro-
pas største steinur, og det er først i ny-
ere tid at en vei har gjort det mulig å 
krysse området med vogn. Geologene 
tror Urdøburi ble til i postglasial tid, i 
et av de største fjellskredene i Norges 
historie. 

Sagnet byr på ytterligere detaljer. 
Det forteller at ura ble skapt da guden 
Tor en gang var på bryllup på en av 
gårdene i dalen. Forskrekket over hvor 
«hans store Mave og tørstige Natur», 
som det heter i Engelbret Michaelsens 
beretning fra 1770, skal brudefolkene 
ha nektet Tor å drikke mer øl. Guden 
ble da så rasende at han dundret ham-
meren inn i fjellveggen, slik at gården 
og brude følget ble begravet. Kanskje 
var det omtrent på dette tidspunktet at 
de første geitene kom til Norge. 

Vi vet ikke sikkert når geitehold 
oppsto her. Det vi vet, er at den nordis-
ke geita er like gammel som det nor-
diske landbruket. Helt siden mennes-
ker begynte å dyrke jorda her for seks 

tusen år siden, har de hatt geit med 
seg. På 1920-tallet var det over 300.000 
geiter i Norge.

Foruten hunden er et ingen dyr som 
levd like lenge sammen med mennes-
ket som geita. Geita var det første bei-
tedyret til å bli domestisert, en prosess 
som begynte for over 9000 år siden. I 
dag lever det geiter på alle kontinen-
ter, i alle slags biotoper. Over 90 pro-
sent holder til i Asia og Afrika. Her ut-
gjør geitekjøtt en viktig del av næ-
ringsgrunnlaget for folk.

Det er flere grunner til at geita har 
blitt en så viktig livspartner for oss. I 
motsetning til sauen har geita beholdt 
intelligensen, nysgjerrigheten og den 
fysiske smidigheten til sine ville forfe-
dre. Geiteflokken holder tett sammen, 
og er mindre utsatt for rovdyrangrep 
enn sauer og fjærfe. Kanskje viktigst 
av alt er det at kyr og sauer trenger 
gress for å overleve, mens geita fore-
trekker ville kvister, skudd, løv, urter 
og bladrike trær. Geita trenger lite el-
ler ikke noe kraftfôr, og holder plag-
som vegetasjon nede. For hvert kilo 
killingkjøtt som produseres, regner 
man med at det ryddes hundre kva-
dratmeter busk og kratt.

Brunostens forbannelse
Kanskje har den billige drifta noe av 
skylda at norske geiter har et dårlig 
rykte. Norsk kjekjøtt er så lite etter-
spurt at det store flertallet av hann-
killinger slås i hjel rett umiddelbart 
etter fødsel. Den sterke appetitten på 
blader og busker har gjort at geita en-
kelte steder anses som et skadedyr. I 
henhold til gjerdeloven av 1860 er det 
fremdeles tillatt å henrette geiter som 
tar seg inn i inngjerdede «Frugt- og 
Urtehaver» på stedet. 

Som melkeprodusent har geita har 
tradisjonelt blitt betraktet som «fattig-

bondens ku» i Norge, annenrangs et-
ter alle standarder. Sannheten, ifølge 
meierisjef Hans Nesheim ved tradi-
sjonsrike Haukeli ysteri, er at norsk 
geitemelk lenge har fortjent sitt dårli-
ge rykte.

– Før i tida slapp produsenter av gei-
temelk kanskje litt unna med å levere 
variabel kvalitet. Eller, det er ikke rik-
tig å si kanskje. Kvaliteten var dårlig, 
sier Nesheim.

Han sitter på kontoret over produk-
sjonshallen og snakker med rolig røst. 
Det er ikke noe morsomt å prate om 
dette, sier han, men det er best å være 
ærlig.

En kombinasjon av lemfeldig fôr-
ing, dårlig genmateriale og sviktende 
dyrehelse gjorde at norske geiter len-
ge produserte dårlig melk. Den eneste 
grunnen til at de kom unna med det, 
er at geitemelk tradisjonelt har gått 
med til å lage brunost. Forklaringen er 
enkel: Når man framstiller brunost, 
fjernes selve ostemassen, slik at bare 
melkesukkeret blir tilbake. Ved å trek-
ke ut det smaksrike fettet og protei-
net, klarte man å gjemme den harske 
smaken. Tre fjerdedeler geitemelka i 
Norge brukes for å lage brune oster, 
som ekte geitost og Gudbrandsdals-
ost. Selv om brunosten fremdeles er et 
nasjonalsymbol, er den ikke like obli-
gatorisk på nordmenns frokostbord 
som tidligere. Flere av Tines brunost-
anlegg er lagt ned de siste årene, og 
forbruket har avtatt over tid.

Prosjekt rein geit
På 1990-tallet vurderte derfor Tine å 
legge ned meieriet på Haukeli. Nes-

heim, som på dette tidspunktet var til-
litsvalgt, hadde andre ideer.

– Noen kom på ideen om å lage hvit 
geitost i stedet. Så satt vi oss ned for å 
finne ut om vi kunne få det til, sier 
han.

Et eget smaksteam ble satt ned for å 
teste her eneste produsent. En dag i 
uka smakte de seg gjennom melk hver 
eneste geitegård i regionen. Resulta-
tet var vanskelig å svelge.

– I 1996 gikk 60 prosent av melka vi 
fikk inn rett til grisefôr. Vi produserte 
ost av den lille skvetten vi satt igjen 
med. Så smakte vi på den, og fant at 80 
prosent av den også måtte sorteres til 
grisefôr.

Bare åtte prosent av geitemelka 
holdt altså høy nok kvalitet til å bli til å 
bli menneskemat. Siden den gang har 
mye skjedd. Nye rutiner for fôring, 
fjøsbygging og avl er utviklet. 

Enda viktigere er det massive sane-
ringsprosjektet som har foregått i gei-
tenæringen. Rundt årtusenskiftet fan-
tes alvorlige sykdommer som byllesy-
ke og paratuberkulose i flertallet av 
norske geiteflokker. I løpet av det siste 
tiåret er hele geitestammen i Norge 
byttet ut med friske dyr. Prosjekt har 
ifølge fagbladet Sau og Geit kostet 
over 900 millioner kroner i investerin-
ger. Resultatet er at meieriet i dag pro-
duserer Haukeli Chevre, Norges mest-
selgende chevreost.

– Tenk at vi har fått til dette her, sier 
Nesheim mens han stolt viser fram 
testlaboratoriet på anlegget.

Frozen curd
Men til tross for alt slitet, optimismen 
og millionene som er skutt inn, er det 
bare en liten del av geite-
melka som fraktes til 
Haukeli som blir til chèv-
re. Av de 3,5 millioner li-
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GEIT I VINJE: Meieribestyrer Hans Nesheim skulle ønske folk visste at geitemelka har 
blitt mye bedre enn den var før i tida.

DOKUMENT
Spilt melk ...

➦

➥

«Jeg kan gjøre hva jeg vil, drikke 
kaffe, lese eller gå på ski. Men det 
blir som regel noe med geit»
 HEGE GONSTAD
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GEITEOST: Haukeli ysteri er det minste av Tines meierier og det eneste som kun driver med geitemelk. Anlegget er eksklusiv produsent av Norges mest solgte chevre. Likevel 
går 95 prosent av ostemassen herfra med til å framstille frozen curd, et halvfabrikat som eksporteres til amerikansk matindustri.

TEST: I 1996 begynte ysterene på Haukeli å teste melkeprøver fra alle leverandørene 
sine. Mesteparten smakte da så dårlig at den måtte bli grisefôr.

BEDRING: I dag holder så å si all geitemelka på Haukeli elitekvalitet. Den norske 
geitebestanden er langt friskere i dag enn for ti år siden.
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terne geitemelk som tas 
inn på Haukeli i år, brukes 
bare fem prosent til å lage 
chèvre. 

De resterende 95 prosentene blir til 
frozen curd, et halvfabrikata som fry-
ses og eksporteres til USA. Der brukes 
ostemassen i matvareindustrien for å 
lage dressingsauser og ferdigpizza. 
Prisen på frozen curd er presset ned til 
60 kroner kiloen. Til sammenlikning 
er kiloprisen for Chevre Haukeli Natu-
rell drøyt 300 kroner i butikken.

– Jeg skulle ønske vi bare solgte til 
det norske markedet, men etterspør-
selen er ikke stor nok. Selv om ting er 
blitt bedre, og jeg synes jeg merker at 
yngre folk er mer positive enn eldre, 
altså, sier Nesheim.

Tunge mattrender tyder på at han 
kan ha rett. Interessen for tradisjons-
rik lokalmat har økt kraftig i Norge de 
siste årene. Geiteost har kommet på 
moten i både USA og Europa. For næ-
ringen kommer landbruksmeldingen 
slik sett på det verst tenkelige tids-

punkt: Akkurat idet man ser ut til å få 
lønn for strevet, kan man miste de 
livsviktige støtteordningene.

For fine for geita?
Når morgenstellet er unnagjort og 
sønnene er på vei til skolen, har Hege 
Gonsholt frihet til å gjøre det hun vil. I 
bokhylla på stua står bøker av Pierre 
Bourdieu, Mary Wollstonecraft, Clau-
de Lévi-Strauss, Betty Freiedan og 
Sigmund Freud. Men som regel inne-
bærer alenetida at hun forbereder seg 
på møter i fylkesstyret i Bondelaget, 
eller på å skjøtte frilansjobben som 
fôre kspert i Tine.

– Jeg kan gjøre hva jeg vil, drikke 
kaffe, lese eller gå på ski. Men det blir 
som regel noe med geit, sier hun.

Om ettermiddagen tar hun og ekte-
mannen med seg en av sønnene i fjø-
set og melker geitene for andre gang. 
Slik går dagene og ukene fram til 
sankthans. Da flytter familien til stø-
len på fjellet, der flokken tilbringer 
sommeren i de bratte, frodige beite-
områdene. I fire måneder, langt unna 
nærmeste butikk og trådløst internett, 
blir familien boende til oktober. 

– Tradisjonen med stølsdrift er unik 
i Norge. Dessuten gir det oss mulighet 
til å komme oss bort fra skjermer og 
internett og komme i kontakt med na-
turen, sier Gonsholt.

23. mars er fristen stortingspoliti-
kerne har gitt seg selv på å legge fram 

en landbruksmelding flertallet kan 
leve med. 

Vi vet ikke om meldingen vil snu 
opp ned på virkeligheten for norske 
geitebønder. Kanskje vil resultatet bli 
en politikk som legger opp til færre, 
større og mer avanserte gårdsbruk i 
sentrale strøk, der kravene til produk-
tivitet og investering er høye. 

Hvis vi kan lære noe av vår nære 
forhistorie, er det ikke et usannsynlig 
utfall. I et slikt scenario er kanskje 

geita for enkel, for fattigslig, til virke-
lig å passe inn.

Hege Gonsholt har uansett ingen 
andre planer enn å fortsette som før.

– Skal vi leve av jorda i denne delen 
av Norge, må vi gjøre det med geit. El-
lers mister vi landskapet som dyra har 
kultivert i årtusener, gamle osteopp-
skrifter, unik kultur. Uten geita blir vi 
et historieløst folk, sier hun.

larsv@klassekampen.no

sivd@klassekampen.no
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POPULÆRT: Killingene på gården til Hege Gonsholt ble født i midten av februar. Flertallet av hannkillinger slås ihjel umiddelbart etter fødsel, fordi etterspørselen etter 
kjekjøtt er så lav i Norge. Gonsholt gir sine nyfødte bukker bort gratis.

MATSTUND: Snart skal geitene ut på de frodige beiteområdene i stølsheimen. 

DOKUMENT
Spilt melk ...

➦

«Hvis jeg får se jura hennes,  
veit jeg hvem hun er»

 HEGE GONSHOLT


