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Modern gethållning och getostproduktion
Madeleine Bonow

Abstract: Modern goat keeping and goat cheese production
This article discusses the re-emergence and modernisation of traditional goat cheese
production in Sweden, in particular in the northern county of Jämtland. The data
have been gathered through fieldwork and interviews with goat farmers, authorities
and others involved in the production of goat cheese. As early as the 1970s, a number
of initiatives were taken to formalise the productive activities of this sector and to
improve product quality. The most important project was the launch of the cooperative Jämtspira at the beginning of the 1980s. In contrast to other Swedish cooperatives, this organisation involved its members in developing a common trademark
and a standardised product range, undertaking joint marketing efforts, and finding
creative solutions to infrastructure problems. Jämtland was strengthened and modernised, largely owing to the active part played by regional authorities in this process. The national artisan centre Eldrimner, which became a hub for small-scale food
production, is another important institution that has strengthened local knowledge
and taught cheesemaking skills to new goat farmers from all over Sweden. Although
many obstacles have been removed and the sector has found successful solutions to
strategic issues relating to product development and marketing, there are still significant structural shortcomings that could reduce profitability and endanger the future
development of the sector.
Keywords: Goat cheese production, Jämtland, Sweden

Tamgetter är väl anpassade till marginella betesmarker och var därför förr
viktiga för försörjningen, framförallt för sårbara och resurssvaga svenska bönder. Särskilt i norra Sverige var geten viktig för mjölk- och ostproduktionen.
Under 1800-talet gick getpopulationen i Sverige tillbaka av olika skäl. Från att
ha varit en viktig resurs för landsbygdsbefolkningen återstod vid sekelskiftet
1900 blott 80 000 getter i Sverige. Under 1900-talet kom getuppfödning och
getmjölksproduktion att allt mer betraktas som en kvarleva från det traditionella jordbruket. Därmed försvann geten successivt från landsbygden. I södra
Sverige återstod några hundra individer 1950, medan det i norra Sverige fortfarande fanns drygt 6 000 getter fördelade på gårdar i Jämtlands län, Västernorrlands län och Västerbottens län. Efter 1950 fanns så få getter i Sverige att
de inte längre räknades i den officiella jordbruksstatistiken.
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Under de senaste åren har emellertid efterfrågan på getost och getmjölk
ökat i världen, mycket tack vare de unika egenskaper som getmjölken har, och
som gör den till lämplig kost för människor vilka är allergiska mot komjölk.
Denna ökning kan noteras också i Sverige, där antalet getostproducenter ökat
markant. Fortfarande är det främst i de nordliga bergsregionerna som geten
kommit tillbaka, men även i de södra landsändarna kommer den starkt. Den
stora skillnaden i dag är att istället för att man håller ett par getter på varje
gård, är det numera ett litet fåtal som innehar stora getbesättningar. Dessa kan
variera allt mellan tjugo och två tusen individer.
Gethållning uppfattas fortfarande som en obetydlig företeelse och därför
försummas den såväl akademiskt som offentligt. I Lantbruksregistret saknas
exempelvis exakta uppgifter om antalet getter i hela landet och det finns heller inga data om antalet gårdar som bedriver getdjurhållning och getmjölkproduktion. Man får därför förlita sig på olika uppskattningar. Jordbruksverket
beräknar att det idag finns omkring 14 000 getter i Sverige. År 2003 fanns
enligt jordbruksräkningen 518 gårdar som höll getter (Jordbruksverket 2004).

Material och metod
Detta kapitel är till stora delar baserat på fyra års fältarbeten och djupintervjuer åren 2010–2014 bland getbönder och gårdsmejerister i Jämtland. Därtill
kommer intervjuer med andra nyckelpersoner på Eldrimner i Jämtland, Länsstyrelsen i Jämtland, Milko och LRF. Material kommer även från studieresor
till getgårdar på andra håll i Sverige. Information har också inhämtats via samtal med andra gårdsmejerister under seminarier och events som anordnats av
Saerimner, SM i mathantverk, och inom projektet ”Gastronomiska regioner i
Sverige”. Undersökningen har till stora delar genomförts tillsammans med min
kollega Paulina Rytkönen. Jag har avstått från att hänvisa till enskilda personer
i större delen av texten, eftersom mycket av det som redovisas har framkommit under samtal eller via personlig observation. Där jag hänvisar till enskilda
personer rör det sig om specifik information som har givits i intervjuer.
Kapitlet inleds med en tillbakablick på getostproduktionens nedgång och
revitalisering under 1970-, 1980- och 1990-talet. Därefter följer en diskussion
om gethållning och getostproduktionen idag.

Getens ekonomiska betydelse
Tamgeten har haft flera olika uppgifter i jordbruket. En viktig funktion i
skogslänen har varit som vaktget (Intervju fam. Kristoffersson 2011-06-28).
Getter och kor som hölls på bete i skogen under sommaren var lätta byten
för rovdjur som björn och varg. Den intelligenta geten är av naturen ett djur
som skyddar sin flock, och vid en rovdjursattack försvarar geten sin flock genom att gå till attack. Detta innebar att den allt som oftast dödades och blev
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uppäten, medan den dyrbarare kon kom undan. Att ersätta en get var mindre
kostsamt än att ersätta en ko. Geten har också hållits som sällskap till bland
annat hästar. På 1960- och 1970-talet var det därför vanligt att man höll en
get på hästgårdar och ridskolor. Många, inklusive mig själv, kan vittna om att
det gällde att hålla geten på gott humör, annars kunde man få sig en ordentlig
knuff. Getter har dessutom alltid varit och är fortfarande vanliga i djurparkers
djurbestånd, t.ex. på Skansen i Stockholm, där alla som vill kan klappa och
gosa med killingarna (Svanberg 2016 s. 101).
Getens viktigaste uppgift har dock varit som produktionsdjur. Av en get
får man mjölk, kött och skinn, vilket gör den till ett mycket användbart djur.
Majoriteten av alla getter i dagens Sverige (alltså de som inte finns i klapphagar på djurparker och friluftsmuseer) nyttjas för ostproduktion. Getmjölken
är utomordentligt bra att göra goda ostar av, men i och med att geten försvann
i stora delar av Sverige, gick också getostproduktionen och den traditionella
kunskapen att göra getost förlorad. Antalet getgårdar med osttillverkning beräknas för närvarande till drygt hundra, men det varierar år från år och någon
tillförlitlig statistik finns inte. Medelavkastningen i besättningarna ligger kring
700 kg mjölk per get och år, men det föreligger stora variationer, med enskilda
getter som kan mjölka upp till 2 000 kg/år (Intervju Klensmeden 2010-07-13).
Från 1960 och fram till början av 1990-talet producerades det nästan ingen
getost utanför fäbodbältet. Produktionen försvann dock inte helt, utan hölls
vid liv på fäbodar och vissa gårdar i de norra skogslänen, framförallt i Dalarna,
Ångermanland, Härjedalen och Jämtland. Att getskötseln blev kvar i dessa
områden kan man till viss del förklara med att det finns en skillnad mellan
fäbodlänen och övriga Sverige i traditionen av att äta produkter av get. Det
gäller i synnerhet getmese, som är en traditionell produkt tillverkad av vassle
som får koka i flera timmar tills den blir till en brun smet1. Konsistensen hos
getmese beror på vattenhalten hos den färdiga produkten. Detta beror i sin
tur på hur länge vasslan från getmjölken fått koka. Beroende på koktidens
längd har produkterna saluförts under namnet getmessmör eller getmesost.
Namnet getmese innefattar båda bredbar getmese och getmese gjord i bit.
Skillnaden mellan de båda är endast vattenhalten i produkten. Utöver getmese tillverkades också traditionella vita hårdostar. En annan betydande faktor
till att getosttillverkningen fortfarande hölls igång, var att de stora mejerierna
i fäbodlänen fram till i slutet av 1970-talet fortsatte att samla in getmjölk från
bönderna. Så länge som mejerierna tog emot mjölken kunde man ha getterna
1

Getmese görs av vasslan från mjölken från framförallt svenska lantrasgetter. Etnologen Gustav Ränk (1966) menar att man, genom de dialektord som finns nedtecknade, kan belägga att
mese producerats i fäbodbältet. Han noterar att endast inom fäbodbältet finns olika dialektala
former av vassle, som visar på ett samband med den färdiga produkten mese: missu – Lima
(Dalarna ); myså – Älvdalen (Dalarna ); missu – Mockfjärd (Dalarna); messe, mesö: (Hälsingland); mösu, måsa – (Jämtland); mösso – (Härjedalen); möse – (Medelpad); meso, miso – (Ångermanland och Västerbotten).
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kvar. När det stora mejeriet Nedre Norrlands Producentförening (NNP) upphörde med mjölkinsamling i Jämtland, blev bönderna själva tvungna att bearbeta och marknadsföra sina produkter eller att upphöra med verksamheten
(intervju Elsa Andersson 2010-07-14).

Getnäringens omstrukturering
Tidigare hade bönderna alltid gjort ost för husbehov hemma i köket eller på
fäbodarna. Några få producenter hade till och med små gårdsmejerier på gården. Men när mejeriet slutade med att hämta mjölk tvingades många att välja:
antingen bygga ett eget gårdsmejeri eller lägga ner produktionen. I Jämtland
var produktionen fortfarande inriktad på traditionella ostar av ”gammal typ”,
det vill säga vit ost och mesost, som producerades av getmjölken. Dessa ostsorter ansågs omoderna och inte attraktiva för en bredare konsumentgrupp.
För konsumenter, som efter hand anpassat sig till industriellt framställda ostar,
betraktades de traditionella fäbodostarna helt enkelt som oaptitliga. En annan
försvårande omständighet var att under senare delen av 1970-talet och tidigt
1980-tal infördes nya miljö- och hälsoskyddsregler. De nya reglerna gjorde
det svårt för små jordbruksföretag, med gammal utrustning och ålderstigna
lokaler, att fortsätta sin verksamhet utan att bygga om sina byggnader. Myndigheterna ville bland annat att bönderna skulle kakla in sina fäbodar för att
de skulle bli mer hygieniska. Detta ledde till att många slutade med sin produktion, då det skulle bli för dyrt att fortsätta. Trots svårigheterna fanns det
ändå getbönder som hade energi, och som vågade investera i nya moderna, ändamålsenliga små mejerier. Dessa förändringar sammanföll med tiden då den
gröna vågen i Sverige var som starkast. Det var många stadsbor som önskade
sig en liten gård på landet. Till Jämtland flyttade både hemvändare och nya
invånare för att slå sig ner på landsbygden (intervju Bodil Cornell 2010-09-13).
För att kunna överleva behöver de emellertid någon form av småskaligt
företag. Att sälja grönsaker var inte lönsamt, eftersom jordbruket var för litet och marknaden befann sig för långt borta. Det andra alternativet var att
tillverka getost för avsalu. Därmed skedde en nyetablering av getgårdar och
tillsammans med de getostproducenter som fortfarande fanns kvar ledde det
till en förnyelse av den lokala ostproduktionen, trots att den dåvarande jordbrukspolitiken gynnade massproducerad ost. I Ångermanland utvecklade Peter Kaaling en ny ost som skulle passa marknaden. Kaaling var ystningsexpert
och tog tillsammans med producenterna fram vit caprin. Den vita caprinen
blev en populär produkt som också tilltalade en vidare köpekrets. Denna sort
hade sitt ursprung i den traditionella, källarlagrade vitosten från Västernorrland och Jämtland, en ost som varierade mycket i smak och konsistens. Den
var också i varierande skala hårig av vildmögel. ”Osten såg ut som små håriga
harpaltar”, menade en informant (intervju Klensmeden 2010-07-13). Den traditionella vita getosten uppskattades inte av moderna konsumenter. Utma138
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ningen blev därför att ta fram en vacker ost, jämn i smak och kvalitet, som
bättre passade den moderna tidens konsumenter, något som Kaaling lyckades
med och den vita caprinen var därmed född.
Bodil Cornell, som arbetade på Länsstyrelsen under det sena 1970-talet och
början av 1980-talet, hade via ett fältarbete i Norge upptäckt potentialen i
getnäringen. Hon lyckades övertyga Länsstyrelsen att finansiera flera småskaliga mathantverksprojekt i länet, framförallt inom getnäringen. Börje Forsberg
från Huså, som själv var getbonde, var också en stark och drivande person i
sammanhanget.
Många av de lokala och regionala verksamheter som utvecklades på slutet
av 1970-talet i Jämtland tillkom genom tillskyndan från de lokala myndigheterna (intervju Halvarsson 2010-09-08). Det positiva med dessa initiativ var
att man lyckades återuppta getostproduktionen på lokal nivå. Under senare
delen av 1970-talet antogs ett speciellt målstyrt jordbruksstöd för modernisering och utveckling av getjordbruk. Målgruppen var bönder med minst 10 och
högst 50 getter. Det gick därmed mot en institutionalisering av produktionen,
bönderna var registrerade och produktionen blev kontrollerad. Ett närmare
samarbete mellan de olika getostproducenterna blev också en effekt av det.
En annan väsentlig faktor var att detta produktionsstöd gavs direkt till getbönderna och inte till stora mejerikoncerner. Det gav större möjlighet att påverka igångsättandet av nya gårdsmejerier.
Regionala myndigheter i Jämtland gav också stöd till bönder som gick över
från andra produktionssätt till att bli getbönder. Getter ansågs mer lönsamma
än andra mjölk- och köttdjur, när jordbruket var litet. Stödet ledde till en
ökning av antalet getbönder, något som i sin tur innebar en ökad konkurrens
på den lokala marknaden för getostprodukter. En sätt att lösa problemet blev
ett initiativ från getuppfödarföreningen, som sjösatte projektet ”den svenska
getosten” under tidigt 1980-tal. Projektet erhöll 50 000 kronor i projektstöd
och dess huvudmål var att utveckla getostmarknaden i hela landet (intervju
Cornell 2010-09-13).

Projektet Jämtspira
Satsningen på småskalig matproduktion ledde till att man 1984 skapade ett
kooperativ kallat Jämtspira. Syftet var att stärka getostproducenterna och att
kunna få ut osten på den nationella marknaden. För att det skulle lyckas,
kontaktades två ostkonsulenter som skulle prova ostar och välja en metod att
tillverka en enhetlig ost. Man enades om att den ost som Jämtspira skulle satsa
på var vit caprin, det vill säga den ost som Peter Kaaling utvecklat några år
innan. Kort därefter lanserades två nya ostar, en blåmögelost kallad Gelbleu
och en kryddigare ost vid namnet Estragon (Stryjan & Fröman 1991). För att
nå den nationella marknaden handlar det dock inte bara om bättre produkter,
det fordras också större volymer. Jämtspira grundades av sex av ostproducen139
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terna i länet, däribland Börje Huså. I början tillverkade kooperativet totalt
4 ton ost per år.
För att bredda marknaden för lokala produkter var det nödvändigt för
Jämtspira att utvidga konsumtions- och produktionsnätverken till avlägsna
kunder. Huvudmålet för organisationen och för försäljningen var att erhålla ett
rimligt pris för produkterna. Vissa sålde sina ostar för under 50 kronor kilot
och det gav ingen lönsamhet alls.
Jämtspiras struktur liknar till stor del Roquefort-ostproducenternas organisation. Där producerar alla medlemmar sin ost hemma på gården och
levererar den sedan till en gemensam plats för att mogna. En hörnsten för
Jämtspiras verksamhet var kombinationen av lokal erfarenhet och möjlighet
att bygga upp en kollektiv kapacitet i tillverkning, distribution och försäljning.
Det skedde genom att använda den samlade kunskapen bland producenterna
för att stödja nya medlemmar och andra företag som var kopplade till ostproduktion i Jämtlands län. Betydelsefulla verktyg var ett starkt varumärke, en
gemensam logotyp, gemensam presentation av produkten och ett lokalt sortiment av hög kvalitet och traditionellt ursprung. Kooperativet inrättade ett
gemensamt lager i Nordannälden, norr om Östersund, för lagring och marknadsföring. Varje medlem producerade och distribuerade sina produkter dit.
Därifrån levererades osten under ett gemensamt varumärke till återförsäljare
i Jämtland och till andra delar i Sverige. Två personer skötte marknadsföringsdelen på deltid och alla intressenter deltog och hjälpte till med försäljning,
distribution och marknadsföring under året (intervju Norman 2010-07-16).
Jämtspira nådde sin höjdpunkt som kooperation under 1990-talet då cirka
tjugo osttillverkare var anslutna till föreningen. De tillverkade tillsammans
över 80 procent av getosten i Jämtlands län och stod för mer än hälften av
den totala produktionen i Sverige. Den vanligaste vägen som osten nådde konsumenterna på var fortfarande genom torgmarknader och gårdsförsäljning.
Dessutom hade de lokala återförsäljare som distribuerade produkterna till hotell, specialbutiker, mindre återförsäljare och cateringföretag. Volymerna var
fortfarande blygsamma, bara runt 20 ton producerades totalt om året. Detta
förändrades vid mitten av 1990-talet, när några av producenterna började expandera starkt och investerade i nya maskiner, mejerier och boskap. I början
av 2000-talet hade Jämtspira mer än fördubblat sin årliga produktion. Några
producenter tillverkade dessutom mer getost än de övriga i gruppen tillsammans. Detta ledde till en splittring där de stora producenterna lämnade kooperativet. Samtidigt ville allt fler av medlemmarna själva stå för sina produkter och inte lansera dem anonymt under Jämtspiras logotyp. Därmed ägde en
individualisering rum och det gemensamma lagret lades ner (Bonow 2014). År
2010 fanns endast några enstaka producenter kvar som sålde sina produkter
i Jämtspiras namn, men de hade också en egen försäljning under eget gårdsnamn. I dag har Jämtspiras verksamhet helt upphört och föreningen är vilande
(intervju Klensmeden 2010-07-13).
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Ett nationellt centrum växer fram
I slutet av 1980-talet underlättade länsstyrelsen för de som ville starta en
verksamhet genom att de köpte in och lånade ut två mobila mejerier. Därigenom hölls den initiala investeringskostnaden nere tills man fått sitt företag på
fötter. Under hela denna period växte också behovet av ny kunskap. Några
producenter kände ett behov av att lära sig mer om ost i allmänhet och om
nya ostsorter i synnerhet. Fortfarande tillverkades traditionella sorter, som vitost, vit caprin och mese. Man sökte därtill inspiration utomlands. År 1992 organiserades en studieresa till Danmark och år 1993 en andra resa, denna gång
till Frankrike. Efter det har studieresorna utomlands återkommit med jämna
mellanrum. I Frankrike hittade man en (ystnings-) ostexpert i Michel Lepage.
Han har blivit något av en guru för ostproducenterna. Samarbetet har fortsatt
genom en serie av kurser som hållits i Sverige, där Michel Lepage år efter år
återkommit till Sverige för att lära ut ystningsteknik. Dessutom fortsatte studieresorna till olika områden inom och utom Sverige. Som ett resultat av dessa
fältbesök och Lepages kunskaper har en produktutveckling ägt rum och nya
produkter med framförallt franska och italienska förebilder har utvecklats,
såsom camembert, vita och blå mögelostar o.s.v. Som en följd av detta har det
förbättrat producenternas möjligheter att höja priset och jämtländska ostar
har blivit ryktbara för sina fina smaker (intervju Cornell 2010-09-13).
Ur intresset för gårdsmejerier föddes projektet Matora (1995), som finansierades som ett ”EU mål 6-projekt”. Genom det stimulerades utvecklingen
av olika småskaligt producerade livsmedel i Jämtlands län. Projektet byggde
vidare på den verksamhet för att stödja gårdsförädling som inleddes redan
under 1980-talet. Navet låg i den lilla byn Ås, belägen tio kilometer utanför
länshuvudstaden Östersund. Här startades ett utbildningsmejeri och genom
de mobila mejerierna, mejeriutbildning och försäljningsorganisationen blev
projektet Matora en succé.
Ett nytt EU-projekt för att stödja mathantverkare och blivande mathantverkare i Jämtland beviljades 2000. Det nya projektet fick namnet Eldrimner. Det kom att bli en betydande verksamhet för kunskapsspridning och utveckling av hantverksmässig matproduktion i regionen. Syftet blev att stödja
och initiera utvecklingen av nya företag, samtidigt som man ville stimulera
utvecklingen av redan befintliga rörelser inom sektorn småskalig, hantverksmässig livsmedelsförädling i Jämtlands län. För de småskaliga osttillverkarna
innebar detta att man fortsatte på den redan inslagna banan med studieresor,
rådgivning och seminarier, men också att ett samarbete med andra småskaliga mathantverkare initierades. Från början deltog intresserade från närregionen, senare även från hela länet och idag hela landet. Numera har Eldrimner
utvecklats till att bli ett nationellt center för småskalig matproduktion och
syftar till att skapa bättre villkor för framställning och distribution i hela
Sverige. Eldrimmer ger kurser i marknadsföring och lagstiftning, men också
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i osttillverkning, bakning, fläskstyckning, bearbetning av bär och grönsaker
m.m. (intervju Cornell 2010-09-13).
Organisationen har därtill försökt att på olika vägar återvitalisera lokal
kunskap. Det har man gjort i projektet ”söka gammalt, skapa nytt” genom att
samla in vetande och kunnande från äldre generationer. Dessutom har man
hämtat sådana data från olika arkiv- och litteraturkällor. Arbetet med att ta
fram gamla ostsorter, som har blivit bortglömda har skapat ett intresse från
konsumenterna att ta del av spännande lokala smaker (Berglund 2006).
Det som hände i Jämtland och angränsande län under 1980- och 1990-talet
lade grunden till den getostproduktion som finns i dag. De första tio åren var
framgångsrika på så sätt att nya marknader skapades och att standardmärkena
av getost riktades till bredare konsumtionsgrupper. En annan betydande faktor var att producenterna startade och utvecklade nya produkter baserade
på franska och italienska kulinariska traditioner. Medlemmar deltog i årliga
mässor som organiserades i Frankrike och Italien för att marknadsföra sina
produkter. De nya idéerna bidrog till utvecklingen av den lokala ekonomin
i Jämtland och gav därtill konsumenterna fler ostprodukter. Idag utbildas de
allra flesta nya getbönder och osttillverkare på kurserna som hålls i Ås utanför
Östersund. Det betyder att merparten har en anknytning till Jämtland och
det ostkulturarv som förmedlas via dessa kurser. Ofta har de nytillkomna
också varit på studieresa till något annat land eller på studiebesök hos andra
svenska getbönder.

Den svenska getostproduktionen idag
Idag håller de flesta getostproducenterna svensk lantras i sina besättningar.
Svensk lantrasget anses vara den mest högproducerande rasen i världen. Getterna ger 0,5 till 11 liter per dag, beroende på foder. De mjölkas en eller två
gånger per dag och gränsen för lönsam produktion går vid 2 liter per dag.
De allra flesta getbönder har idag mjölkningsmaskiner av varierande slag och
getterna mjölkas oftast på mjölkbord, men mjölkningskaruseller förekommer
också. Det är endast på små gårdar som man mjölkar helt för hand. Alfa-Laval
har utvecklat små mjölkmaskiner för getter vilka fungerar bra. De flesta ystar
varannan eller var tredje dag beroende på vilken typ av ost man skall tillverka.
Mjölkgetter mjölkas vanligen tio månader om året. Det allra vanligaste är
att getterna står i sin under två vintermånader och får vila upp sig innan
killningen. Då sker det storstädning och desinficering av mejeriet från golv
till tak. Det finns också de som funderar på att flytta killningen (vissa har
rentav gjort det) och förlagt den till augusti-september istället. Om getterna
står i sin i drygt tre månader innan killningen, frigör det sommaren för andra
aktiviteter. Att flytta killningen ger mer tid till att sälja sina produkter på
marknader på sommaren, eftersom man inte behöver mjölka och ysta då. Det
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Figur 8:1. Mjölkkarusell. (Foto: Madeleine Bonow, 2010.)

finns till och med getgårdar som inte låter sina getter killa varje år, utan har
en mjölkningsperiod på två år innan getterna får ny avkomma. Oftast tar man
hälften eller en tredjedel av besättningen i sin samtidigt. Då kan man producera mjölk/ost året runt.
Om gården håller högproducerande getter, som inte är kravcertifierade, består utfodringen av torrhö, kraftfoder och mineraler. De får 2 kg hö och 1,2 kg
kraftfoder vardera. Torrhöet ger femtio gånger mer goda mjölksyrebakterier
än ensilage. Kraftfodret består vanligen av vete, korn, havre och soja. De kan
även få Betfor (vilket är torkad betfiber och melass som är restprodukter från
sockerframställning) och även ärtor kan förekomma. Konventionella getgårdar
utfodrar mellan 1,6–2,4 kg kraftfoder/dag åt högmjölkarna. Vid dessa kraftfodergivor äter getterna oftast mindre än 0,8 kg hö/dag. På kravmärkta gårdar
ligger den största skillnaden i andelen grovfoder och kraftfoder i foderstaten
(man har högre andel grovfoder på kravgårdarna, ibland fri tillgång). Getterna
älskar bark, barr och löv och många försöker därför ge sina djur detta. En del
getgårdar får överblivna julgranar efter jul som blir ett uppskattat inslag i dieten för getterna. Under betesperioden på sommaren består fodret på många
gårdar nästan enbart av bete.
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Försäljning
De allra flesta av getostproducenterna säljer sina produkter via direktkanaler.
Alla tillhandahåller sin produktion i den egna gårdsbutiken, och nästan alla
åker på marknader. En aspekt som är viktig med detta är att producenterna
då själva kan påverka marknaden, eftersom kunden approcheras direkt, och
då ges möjlighet att marknadsföra sig själv och sina produkter på ett mer
personligt sätt.
Det finns en lönsamhetsskillnad mellan de olika försäljningskanalerna. Direktförsäljning ger störst intäkter, genom de andra måste getosttillverkaren
dela förtjänsten. Priset varierar, men de flesta ostar kostar 300–500 kr kilot,
Vid direktförsäljning tillämpas olika priser avhängigt plats. Att sälja söderut
innebär högre kostnader, därför har många olika priser. Till butikerna tar de
flesta mellan 200–300 kr kg + moms och frakt. De flesta upplever att om man
säljer till butiker går det åt mycken tid till paketering, vägning, etikettering
etc. och man kan inte ta ut samma pris som vid direktförsäljning. Lönsam
heten blir därmed mindre.
Några bönder har kombinerat sin gårdsförsäljning med café och restaurangverksamhet. Det är ett uppskattat inslag, men då behöver gården ligga någorlunda bra till efter ett turiststråk för att det skall löna sig. När kunderna äter
ostbuffé, leder det oftast till att de även går in i gårdsbutiken och köper med
sig några ostar hem.
En förändring som flera av de personer som varit med länge har märkt, är
att det var lättare för tjugo år sedan att få komma med på marknader. Då var
de välkomna överallt, men nu är det svårt att få plats på marknaderna. Idag
kan de bli nekade för att det redan finns två getostförsäljare på plats och då
blir det för mycket konkurrens. Vissa undviker själva att åka på stora marknader som har för många konkurrenter eftersom det blir för låg lönsamhet. Stora
marknader är kostsamma och man måste därtill betala för mat och husrum.
Det kan därför vara svårt att få lönsamheten att gå ihop. Minst 5000 kr om
dagen behöver man tjäna för att det skall löna sig (intervju Paulsson 2011-0626). Istället väljer de att försöka åka på små lokala marknader. Här skiljer det
sig mycket mellan de olika getgårdarna. En del ligger ute 200 dagar om året på
marknader. De anställer och utbildar knallarna i produktkännedom, säljteknik, lagring, lagstiftning, smak, produktion, m.m. Andra är mer sparsamt ute
på marknader – 20 till 40 dagar om året – och då bara under sommarhalvåret
och kring jul. Ligger man ute mycket på vägarna är det svårt att ta hand om
djuren och osttillverkningen på gården. Många av gårdsmejeristerna säljer åtminstone till någon restaurang eller specialbutik. Det är uppskattat för dessa
har produktkunskap och kan marknadsföra produkterna på ett bra sätt.
En flaskhals för ostförsäljningen är fraktkostnaderna. För att uppnå transportekonomi måste man ha uppnått kostnadseffektiva transporter, men det är
fortfarande ett problem som måste lösas, till det kommer säljares och återför144
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Figur 8:2. Marknad i Hammarstrand. Ostförsäljning från Åsbergets
getgård. Ann Klensmeden med dotter på bilden. (Foto: Madeleine
Bonow, 2012.)

säljares krav på storlek. Stockholmsaffärer drar sig för att köpa för att det blir
för dyrt med frakten. Många har problem med kylkedjan när de skall skicka
sina varor. I dag måste de flesta åka in till en större ort med varorna där de
packas och skickas till iväg med kyltransport. Sedan packas de ofta om för att
komma till Göteborg eller Stockholm. Där skall de hämtas av någon innan de
blir förstörda. Det finns DHL, Bussfrakt och Schenker, men alla har inte kylrum överallt och vid omlastningar kan varorna bli förstörda. Butikerna avsvär
sig allt ansvar om något går fel med deras produkter. Men producenterna känner att de inte kan kontrollera vad som händer vid omlastning osv. Att köra
själv blir enda möjligheten.
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En annan flaskhals är marknadsföringen. Konkurrensen har ökat. Det är
större volymer som produceras på de mejerier som finns. Det är svårt att nå
ut som liten mejerist. Man har fullt sjå att ta hand om getter, att mjölka dem,
göra ost och förvara osten. Till detta kommer att man skall marknadsföra
osten och sälja den. Det blir för mycket. Man upplever att för få butiker och
restauranger köper, och att ena året köper de mängder för att nästa år avstå
helt. Kontinuiteten är svår att upprätthålla för såväl säljare som köpare.

Getost
I Sverige har getost sannolikt tillverkats sedan medeltiden. Getost är en produkt som följt getens utbredning framförallt i Jämtland. Härjedalen och Ångermanland. Traditionellt görs getost av helmjölk, d.v.s. oskummad mjölk, och
den blir därför fetare och rundare i smaken än ost tillverkad av komjölk, som
oftast görs på skummad mjölk (Berglund 2006). Vitost och mese var tidigare de i särklass vanligaste ostarna från get. De användes för att konservera
sommarens fäbodmjölk till senare årstider. Osten var den produkt som man
kunde bevara hela året (Berglund 2006).
Idag är fortfarande vitost (källarlagrad getost) och mese de vanliga produkterna på gårdsmejerierna i norra Sverige. Den vita caprin som togs fram på
1970-talet är den i särklass vanligaste getosten i hela landet och där till kommer olika färskostar, camemberter och Brieostar, blåmögelostar (med Roquefortmögel) och andra ostar av fransk italiensk och grekisk karaktär.
Mese framlyfts i källorna som den viktigaste getprodukten fram till
1900-talet. Traditionellt åt man getmese på olika sätt, som mesost, messmör
eller som ”gröt-väta” en slags utblandad välling eller dryck, men man torkade
även mesen. Mesen görs av vassle, och vassle får man när man gör vitost (Berglund 2006).
Den vita osten går idag under namnet källarlagrad getost för att särskilja
den från annan ost. Förr kunde den kallas gammelost, men då kan den förväxlas
med gammelost lagad på komjölk (ko-osten kallas idag fäbodost). Traditionellt
använde man fyrkantiga ostformar när man producerade källarlagrad getost,
vilket skiljer den ifrån andra ostar som tillverkades i runda formar. Osten skall
också lagras i en jordkällare, något som många saknar idag. Man gjorde och gör
fortfarande källarlagrad getost på opastöriserad mjölk. Det som skiljer dagens
produktion från förr är att man tillsätter en syrakultur, när man ystar, och att
man saltar osten. Formen kan också variera (Berglund 2006).
Som beskrivit ovan kom vit caprin att bli till något av en svensk måttstock
för getost. Den vita caprinen har varit getproducenternas storsäljare. Det som
gjort den så populär är den speciella tillverkningsmetoden. Man pastöriserar
mjölken tidigt, för att minimera bakteriehalten och det medför också att kaprinsyran slutar oxidera. Därefter tillsätts levande kultur av önskade bakterier
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Figur 8:3. Getostar lagrade i en jordkällare. (Foto: Madeleine Bonow, 2013.)

från den föregående ystningen. På så sätt kan man få samma smak på alla ostar
eftersom resultatet av ystningen inte varierar, därefter tillsätts löpe. Osten blir
mild med en svag smak av get vilket uppskattas av en bredare konsumentgrupp.
Osten behandlas som en traditionell hårdost. Dag två saltas den under fem
timmar och därefter doppas den i camembertmögel. Därpå plastas den och
efter 14 dagar har vitmöglet vuxit ut. Osten går nu att äta, men har en syrlig
smak. Efter två månaders lagring har nöt/champinjonsmaken utvecklats. Lagrar man den längre, upp till mer än ett år, får den en starkare smak. Om man
tillverka en vit caprin på opastöriserad mjölk blir det ett mellanting mellan vit
caprin och källarlagrad getost.
Det är varierande lagringstid på ostarna, vissa lagras upp till fem år. De som
inte har tillgång till jordkällare har en mognadskyl som håller drygt 13 grader
och en förvaringskyl som håller 4 grader. Ostarna skall även vändas. Först
vänds de varje dag men sedan någon gång i veckan under förvaringen.
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Figur 8:4. Ett modernt mejeri. (Foto: Madeleine Bonow, 2012.)

Nya produktionssätt och utmaningar
De småskaliga getostproducenterna har många utmaningar som de delar med
andra småskaliga bönder och matproducenter. Här diskuterar jag några av
dem.
1. Småskaligheten: dagens jordbrukspolitik och industrin är anpassad till storskalig produktion. Den som vill vara småskalig får arbeta mot ett system
som inte är anpassat för deras behov. Allt från att hälso- och skyddsinspektörer inte förstår det småskaliga behovet till att det inte finns små förpackningar, lagom mängd förpackningar och etiketter att beställa eftersom allt
skall beställas i tusental. Maskiner som är anpassade för småskalighet är
också svåra att få tag på. Det är även svårt att leverera små mängder till
butiker då dessa ofta kräver större volymer per sändning.
2. Veterinärer: då getbesättningarna under de senaste 50 åren har varit väldigt
små har dagens veterinärer begränsad erfarenhet av get, och man behandlar
den ofta som ett får när den blir sjuk. Men en get är inte ett får och kräver
andra typer av behandlingar i många fall, felbehandling och missade diagnoser kan bli dyrt för getbönderna.
3. Betalningsvilja: småskalig och hantverksmässig produktion är dyr. Problemet är att många konsumenter inte är villiga att betala det pris som krävs
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för att mejeristerna skall få lönsamhet. Mat kan importeras så billigt i dag
och konsumenterna är vana vid att mat inte skall kosta så mycket. En lagrad
getost måste hålla ett pris av 400 kr/kg.
4. Tid: att hålla en getbesättning som skall mjölkas och skötas är i sig ett heltidsarbete. Att därtill tillverka ost, lagra den och sälja den är en ibland övermäktig uppgift. För att få ekonomin att gå ihop är man tvungen att kunna
sälja mer ost. Då behöver gårdsmejeristerna kunna ägna sig åt att göra ost.
En lösning är att gårdsmejerister kommer överens med sina grannar om att
dela upp arbetsuppgifterna så att grannarna sköter om djur och mjölkleverans. Detta skulle innebära att mejeristerna i stället skulle kunna ägna sig
åt att förädla och göra mer ost utan att behöva ta hand om djuren också.
5. Försäljning: denna punkt hör ihop med de två tidigare. Att marknadsföra
och sälja sina produkter kräver mycket arbete. Dels skall man nå ut till
kunderna, antingen via marknader, direktförsäljning på gården eller via butiker och restauranger, dels är marknadsföring svår och tidskrävande. Kylkedjor och andra hinder ligger också de småskaliga i fatet när produkterna
skall transporteras till kund som diskuterats ovan. Allt detta är enormt
tidskrävande och kräver dessutom en hel del entreprenörsanda. Är man
då ensamföretagare så är det en näst intill omöjlig uppgift. En lösning är
att samarbeta mera, hjälpa varandra med leveranser, företag som åker på
sträckan som kan plocka upp varor från dessa producenter, eller att företagarna går ihop t.ex. som man gjorde i projektet Jämtspira. Alternativt
skulle någon driftig entreprenör kunna bygga upp ett transportföretag inriktat på småskaliga producenter. Detta blir naturligtvis svårare när man
bor på avlägsna platser i vårt avlånga land.
6. Biprodukter: är man getbonde med eget gårdsmejeri får man varje år nya
små killingar. Det är bara hälften av dem som kan användas inom mjölkproduktionen (de andra har fel kön). Idag finns det ingen marknad eller
snarare ingen infrastruktur för att ta hand om de bockar som inte kan
användas i mjölkproduktionen. Det betyder att de allra flesta slaktas redan
på ett mycket tidigt stadium, och att kropparna inte tas till vara på något
sätt som kan generera inkomst för getbonden. Killingarna kostar att födas,
de dricker mjölken som istället kan användas i ostproduktionen och det är
inte mycket man kan få ut, efter utfodring i flera månader. Oftast får man
ut maximalt 8 kg kött per killing så för att få ekonomin att gå ihop skulle
man behöva ta 500 kr per kilo. Dessutom behövs en bra säljkanal. Återigen
strandar det på priset, det blir för högt för flertalet konsumenter. En lösning
skulle vara att man bygger upp ett system för denna typ av kött med t.ex.
lokala slakterier som tar hand om killingarna och sedan distribuerar till
slutkund. Detta system kan inte den enskilde bonden bygga upp själv utan
det måste göras på en annan central nivå. Om man kan sälja köttet till restauranger och andra försäljningsställen i storstäderna kan det bli lönsamt. I
dagens cirkulationsekonomi där det blir allt viktigare att ha ett helhetstänk
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i produktionen är det viktigt att en lösning hittas. Andra produkter som
skulle kunna tas till vara ännu mer är naturligtvis skinnen. Där behövs också ett system som underlättar för den enskilde bonden. Slakteriet skulle ha
i uppgift att ta hand om detta och skicka vidare till miljövänliga garverier
(exempelvis i Tärnsjö) som sedan kan marknadsföra varorna.
7. Att bli tagen på allvar: att vara getbonde och gårdsmejerist betraktas ibland
som ett livsstilsval och då får det automatiskt en stämpel av att vara en
hobbyverksamhet. När detta sker är det svårt att lösa de utmaningar som
branschen står inför. Naturligtvis är det så att många drivs av en passion för
sitt yrkesval och att man t.o.m. har startat sin verksamhet på en blygsam
hobbynivå, men då blir det inte hållbart i längden och företaget kommer
definitivt inte att överleva en generationsväxling. Passionen för getterna
kombinerat med ett företagstänk är nödvändigt för att lyckas i dag i denna
bransch, samt tvåsamhet. Ensam är inte stark när det kommer till småskaliga getbönder som bedriver gårdsmejeri.
Det finns stora utmaningar för dagens gethållning och getostproduktion. Kan
vi finna lösningar på ovanstående utmaningar hoppas jag att de tappra individer som verkar inom denna bransch skall känna att det är uthålligt och att
man kan försörja sig på att vara getbonde och gårdsmejerist utan att behöva
gå på knäna.
Om vi dessutom kan utbilda konsumenterna till att förstå att bra mat kostar skulle många problem vara lösta. Det är viktigt att skapa förståelse för
att inköp av en kvalitetsprodukt från våra lokala producenter bidrar till en
levande landsbygd. Konsumenterna måste känna inom sig att de genom att
köpa lokalproducerat gynnar dem som värnar om en god djurhållning och ett
hållbart samhälle. Om vi lyckas få våra konsumenter att tänka mer med hjärtat och hjärnan än med plånboken så hoppas jag att det i framtiden kommer
att bli mycket lättare för nya getbönder att starta upp sin verksamhet och få
ett hållbart företag som de sedan kan lämna över till nästa generation.

150

Modern gethållning och getostproduktion

Källor och litteratur
Intervjuer
Andersson, Gert och Gunilla, Raftsjöhöjdens gårdsmejeri intervjuade 2010-07-14.
Andersson, Vidar och Elsa, Sjoutnäset intervjuade 2010-07-14.
Bengtsson, Ulla och Jonny, Smååkrans getgård intervjuade 2010-07-12.
Cornell, Bodil, Eldrimner intervjuad 2010-09-13.
Eriksson, Karin, Ost och Bryggstubua intervjuad 2012 07-10.
Engman, Leif, Kullens gårdsmejeri intervjuad 2010-07-17.
Hallen Adolfsson, Ingrid, Gärdets getgård intervjuad 2011-02-02.
Halvarsson, Hans, Länsstyrelsen intervjuad 2010-09-08.
Hammar, Jan, Hillasands getgård intervjuad 2012 07-12.
Hansson, Marie, Bränna Getgård intervjuad 2010-09-14.
Höglund, Birgitta, Östra Arodalens Fäbod intervjuad 2012 07-09.
Karlsson, Maja, Långbuan Fäbod intervjuad 2012 07-09.
Klensmeden, Ann, Åsbergets gårdsmejeri intervjuad 2010-07-10.
Kristoffersson, Margaretha, Alf-Erik och Anna-Karin, Nyvallen intervjuade
2011-06-28.
Myhr, Anita, Myhrbodarna intervjuad 2010-07-16.
Nilsson, Inger, Nilsnilsgården intervjuad 2012 07-10.
Norrman Svensson, Roland, Skärvångerns Bymejeri intervjuad 2010-07-15, 2011-06-30.
Norrman, Thor, Skärvångerns Bymejeri intervjuad 2010-07-15, 2011-03-18.
Olofsson, Tord, Bränna Getgård intervjuad 2010-07-16.
Olsson, Axel, Klöppingen Fäbod Klövsjö intervjuad 2012 07-08.
Palosaari, Stephen, Kullens gårdsmejeri intervjuad 2010-07-17.
Paulsson, Tord, Herrö getgård intervjuad 2011-06-26.
Thalén, Ulla, Uttaberga gårdsmejeri intervjuad 2012 07-13.
Tryckta
Berglund, Anna, 2006: Källarlagrad getost: en rapport om en traditionell getost från
Jämtland/Härjedalen. Östersund: Eldrimner.
Bonow, Madeleine 2014: Strategies to promote local food production and rural development: The case of the Jämtland Cheese. I: Food and Rurality: Economy, Environment and Institutions in Contemporary Rural Europe. Red. Paulina Rytkönen.
Huddinge: COMREC, Södertörns Högskola. S. 129–158.
FAO 2015 = FAOSTAT: Food and agriculture organization of the United Nations
statistical division. faostat3.fao.org/download/T/TA/E (nedladdad 2015-04-12)
Jordbruksverket, 2005: Svenskt jordbruk i siffror 1800–2004. Statistik från Jordbruksverket. Jönköping: Jordbruksverket.
Ränk, Gustav, 1966: Från mjölk till ost. Stockholm: Nordiska museet.

151

Madeleine Bonow
SCB 1959: Historisk statistisk för Sverige vol. 2. Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år 1955. Stockholm: Statistiska Centralbyrån.
Statens jordbruksverk, 2004: Sveriges officiella statistik. Statistiska meddelanden. JO 20
SM 0401. Tabell 2b. Antal företag med får, getter och hästar i juni 2003.
Stryjan, Yohanan & Fröman, Eva, 1991: Jämtspira: en studie i innovation. Uppsala:
Sveriges Lantbruksuniversitet.
Svanberg, Ingvar, 2016: Levande samlingar: djuren på Skansen. Fataburen 2016. S. 81–
101.

152

Geten i Sverige
Kulturhistoriska och samtida perspektiv

Föredrag vid ett symposium i Uppsala den 20 november 2015
Utgivna av Katharina Leibring och Ingvar Svanberg

Uppsala 2017

© Författarna 2017
Omslagsbild: Kvinnor med getter i Malung 1895.
Teckning Per Hedman (Uppsala universitetsbibliotek)
Grafisk formgivning: Martin Högvall, Grafisk service, Uppsala universitet
Tryckt i Sverige av DanagårdLiTHO AB, Ödeshög 2017
ISBN 978-91-86959-35-7

