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Ingen Coop-streik 
Coop-butikker over hele landet unngikk streik etter at det ble enighet i meklingen 

mellom LO og arbeidsgiverforeningen Samfo tirsdag sist uke. Arbeidstagerne fikk 

gjennomslag for kravet om et oppgjør som tilsvarer det de ble enige om med arbeids-

giverforeningen Virke. Samfo mente opprinnelig at den samlede rammen ble for vid.

Trevarer, fiskestenger og dagligvarer
Snorre Risholm driver butikken Hav og Landbruk på Nes i Sør-Helgeland. Forretningen, 

som opprinnelig het Bondens butikk, forhandler alt av båt- og fiskeutstyr, trevare og annet. 

I butikken er det også lagt til rette for en kaffekrok, med ti-tolv stoler. I sommer vil Risholm 

også prøve seg på salg av enkle dagligvarer, og i den anledning har han søkt kommunen 

om å få selge øl. Hav og Landbruk har offisiell åpning tirsdag 28. mai, skriver BAnett.no

NYHETER

Allerede i desember i fjor fortalte kon-
serndirektør Hege Holter Brekke om 
planene for å produsere egen konsum-
melk fra stølene i Valdres sommeren 
2013. Nå er de fleste forberedelsene 
unnagjort, og Tine venter bare på 
sommeren og på at melkekyrne i dis-
triktet skal slippes ut på sommerbeite 
i fjellet.

Prøveprosjekt
– Hvor stort produkt blir dette?
– Vi vet jo ikke hvor mye de mel-

ker… Men det vil ikke bli distribuert 
over hele landet, kun i Valdres og på 
det sentrale Østlandet. Dette vil jo 
komme på markedet midt i felles-
ferien, og vi vet ikke helt hvordan 
forbrukerne vil ta imot det, sier pro-
duktutviklings- og prosjektleder Rolf 
Tobiassen i Tine til Handelsbladet 
FK. 

Prøveprosjektet skal evalueres når 
sommeren er over og kuene har kom-
met seg trygt inn i fjøset igjen. Men 
allerede nå røper prosjektlederen at 

han gjerne gjentar prosjektet hvis det 
blir en suksess, og at Tine har lekt 
med tanken på å gjøre det større neste 
sommer.

– Hvorfor Valdres?
– Det er ikke tilfeldig. Valdres er 

det området som har mest støling i 
hele Nord-Europa. Der er det en høy-
st levende tradisjon og de fleste sender 
buskapen til fjells, sier Tobiassen. 

Nesten relansering
Valdres er et stort distrikt over mange 
kommuner. Tine skal ikke innom hver 
en støl for å hente melk til det nye 
sommerproduktet, men har lagt opp 
en melkerute i Vestre Slidre. 

– Det ligger tettest på meieriet på 
Fosheim, så vi starter der. Det hadde 
blitt alt for mye å bruke all stølsmelka, 
bøndene i området bruker jo mye av 
den selv også. Men det er nok til alle. 
Vi kaller det bare «Stølsmelk frå Val-
dres», og blir Vestre Slidre for lite, kan 
vi ta Østre også, sier Rolf Tobiassen 
optimistisk.

– Hva sier bøndene?
– De har vært veldige velvillige. De 

tillitsvalgte som vi har kontakt med 
sier ar dette er veldig spennende. De 
er jo så stolte av produktet sitt, sier To-
biassen. Stølsmelk er faktisk en slags 
relansering. I gamle dager, før Norske 
Meierier het Tine og drev ensartet 
over hele landet, fantes det stølsmelk 
fra lokale meierier på markedet. 

– Men det er første gang at Tine 

gjør dette og løfter stølsmelka frem på 
en sånn måte, sier Rolf Tobiassen.

Naturlover gjelder
Stølsmelk-designen er akkurat ferdig, 
men Tine vet ikke akkurat nå den før-
ste melka kommer i butikk. 

– Vi styrer mot 8. juli, da mener vi 
produktet bør være ute overalt. Men 
emballasjen er klar i slutten av juni, 
og det kan være at vi allerede er 
igang før. Det er litt vanskelig å 
forutsi, sier Rolf Tobiassen. 

For å få produktet ut i butikk 
er Tine avhengig av at kuene 
faktisk beiter på stølene, noe 
de gjør først i juni. Her er det 
naturens lover og kyrenes velferd 
som bestemmer. Salgsperioden av-
henger derfor av værforholdene i Val-
dresfjellene, men Tine antar at melken 
vil være til salgs i ukene 28-35. 

– Først skal de opp på stølen, og 
så tar det litt tid å stabilisere seg til 
sommerbeite. Det er best å vente litt 
for melkekvalitetens skyld. Det er sen 
vår i fjellet, og det er ikke sikkert de 
finner så mye godt, friskt gress med 
en gang, forklarer prosjektlederen. Og 
hvis sommeren blir elendig eller snøen 
kommer uvanlig tidlig, blir sesongen 
kortere enn planlagt.

Rømme fra Gudbrandsdalen?
Melkeruta som tanker stølsmelka drar 
innom rundt 30 støler, men antallet vil 
kunne dobles eller reduseres avhen-

gig av tilgang og 
etterspørsel. 

– Hvis dette blir vellykket, vil vi 
da få stølsmelk fra flere fjellområder til 
neste år?

– Det ligger i planen at det er 
mulighet for det. Men først vil vi 
videreutvikle Valdres og gjøre dette 
produktet større. Det kreves jo at stø-
lene ligger såpass samlet at vi kan få 
inn melk på en god måte. Vi vet at for 
eksempel Gudbrandsdalen er relativt 
store på støling, men hva det kan bli 
ut av det er bare tankespinn foreløpig. 
Det trenger jo ikke være melk. Vi er 

veldig interes-
sert i å jobbe 

v idere  med 
ideer, sier Tobi-

assen. 

Smak 
forskjellen?

Internt vil Tine gjøre 
sensoriske tester for å 

finne ut om stølsmelk 
fra fjellbeitende kuer 

faktisk smaker anner-
ledes enn den «vanlige» 

melka. 
– Det er noe vi gjerne 

vil vite mer om. Vi har jo 
ikke hatt mulighet til å gjøre 

det før. De som er oppvokst 
på gård sier ofte at stølsmelk 

smaker annerledes. Men de har 
jo drukket den nesten rett fra 

kua. Det skjer noe med smaken 
når melka går via meieriet, men vi 

må det på grunn av produktsikkerhe-
ten, sier Rolf Tobiassen. 

Helt lik vanlig lettmelk blir den 
uansett ikke. TineMjølk frå stølar i 
Valdres blir en lettmelk med 1,8 pro-
sent fett, mens Tines vanlige lettmelk 
har 1,2 prosent, og Q-melk til sam-
menligning har 1 prosent fett. Støls-
melka vil selges kun i utvalgte butikker 
på Østlandet og da i butikker som til 
vanlig får levert melk fra Fosheim, 
Oslo og Sem. Melka produseres på 
Fosheim i Vestre Slidre.

Klart for Stølsmelk 

SETERDRIFT: Valdres har mer aktiv seterdrift enn noe annet sted i Nord-Europa, noe som gir tilstrekkelig kommersielt 

grunnlag for Tine til å satse på regionen. Stølsmelka (til høyre) vil skille seg godt ut i melkekjøla.

SOMMERSATSING I TINE: 
Snart er det klart for 
Tines sommerpro-
sjekt: stølsmelk fra 
Valdres.
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Økt økoutvalg, økt salg
Hele én av fire danske forbrukere ville kjøpt mer 

økologisk mat hvis vareutvalget var bedre, viser en 

ny studie. – Vi har den samme utfordringen i Norge, 

sier daglig leder Regine Andersen i Oikos, som me-

ner økoutvalget har betydelig forbedringspotensial.


