
For det fyrste handlar dette om ei prinsippielt grunnleggande respekt for produsentene og råvara han eller ho 
produserar. 
 Eg tykkjer eg møter mykje uforstand frå mattilsynet som ein direkte konsekvens av kunnskapsløyse. 
 
 Endringane slik dei ligg føre vil ikkje gjera det betre. 
 
 Det er totalt fråver av tillit og gjensidig respekt. 
 
 Eg opplever gang på gang rundt om i heile landet at mattilsynet har ikkje fnugg av kunnskap om korleis dei lokale 
produsentane produserar lokale produkt av mjølk. Ein endring av forskrifta bør gje Mattilsynet det verktøyet dei treng for 
å gje produsentane moglegheit til å produsera tradisjonelle mjølkerettar av rå mjølk på ein trygg måte. 
 Ingen veit kor lenge dravle, mylse eller gomme vert koka. 
 
 Eg har spurt. 
 Dersom mjølka er homogenisert er den ubrukleg til lokale mjølkerettar. 
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 Mangel på relasjon, forståing, løysingar og fråver av respekt. 
 I utgangspunktet er alle mjølkeprodusentar interessera i å produsere frisk og rein mjølk. Det er det dei får best betala 
for. Det er ei ubroten kjølekjede frå mjølkekjelda /kua til mjølketanken. 
 
 Det er strenge krav til mjølkekvaliteten i Noreg, noko me skal vera veldig glad for. 
 
 Eg tykkjer difor at mattilsynet slår bein under sine eigne reglar når ikkje bonden har tillit til å selja den mjølka dei sjølve 
har fastsett reglane for. 
 Eg koka opp om lag 12.000,- liter kvar sumar på Mjonøy til gomme og haglette ,i mange år. Eg søkte Tine og fekk ja. 
Henta sjølv mjølk i Plassen hjå Ellen og Olav Nordstoga. Eg meiner at her byrja det norske tradisjonsmatomgrepet å få 
nytt innhald. Det var koka og laga mat av mjølk som dei færraste hadde tilgang til. Det var stor glede og stort sal av 
denne type mjølkerettar. Slik er det i heile landet. truverdigheten ar at ein lagar mjølkemat med mykje arbeid som ein 
passar på og som vert status 
 og attraksjon og servere. 
 
 Det er stor prestisje knytt til mat som tek tid å laga. 
 Det er svært gledeleg at vi no opnar opp for sal av rå mjølk frå garden og at denne fantastiske råvara kan verte benytta 
til matlaging i si rå for. For det var til matlaging frå grunnen av ein bruka denne råvara. Uendelg mange tradisjonar har 
gått tapt eller er i ferd med å gå i gløymeboka når me ikkje lengre får halda tradisjonane i hevd og neste generasjon får 
lære. Våre regelverk er dermed med på å frarøva oss trygg og god mat. For ein varmebandla mykje mat for å vere 
trygg. Men den homogeniserte mjølka ein kan kjøpe i butikk i dag er for mykje bearbeida til å få fram dei gode 
tradisjonsproukta som gombe, eller koke ein god graut av. Tenk det grauten vert anleis smak og konsistens frå rå mjølk. 
 
 
 
 I utgangspunktet er alle mjølkeprodusentar interessera i å produsere frisk og rein mjølk. Det er det dei får best betala 
for. Kan myndigheiter ha tillit og respekt for produsent og råvara ho produserer så gjev det også trygg mjølk. 
 Difor er det bra at det berre er bonden sjølv som bør selje mjølka. Reglar må også kunne handterast i praksis. Eit for 
strengt regelverk kan også vere til hinder for gode praktiske løysingar, å sette opp advarslar som gjer at ein mister 
respekt for den eventuelle faren verkar kanskje mot si hensikt då informasjonsarbeidet og kunnskapen om kvifor vi må 
behandle vara skånsomt er det vi må bygge. Det kan stillast spørsmål ved om regelverket vert utforma med totalt fråver 
av tillit og gjensidig respekt. 
 



 
 
 Dersom mjølka er homogenisert er den ubrukleg til lokale mjølkerettar. Å koke god dravle, mylse eller gomme krev 
kunnskap om korleis og ei råvare som er fersk. Det same gjeld om du skal lage ein god cider eller vin. Tilstanden på 
råvara har konsekvens for sluttproduktet sin smak, konsistens, duft og til slutt oppleving ved å vete kor mjølka/råvara 
kjem frå. Mangel på relasjon, forståing, løysingar og fråver av respekt for råvara og folket som arbeider med maten vår 
er kanskje den største trusselen for trygg mat. Lagar vi reglar som gir oss respekt for råvara og tillit til både tilbydar og 
den som skal bruka råvara, eller lagar vi reglar for at samfunnet skal vere beskytta på eit eller anna nivå. Begge deler 
kan ivaretakast med respekt og tillit. Difor lyt regelverket vere utforma med tanke på tillit og bygging av kunnskap heller 
enn åtvaringar som skremmer. 
 
 
 
 At komande generasjonar skal kunne hente seg mjølk no og oppleva å meistra tradisjonsboren kunnskap om 
mjølkerettar bør komma på plass snarast før vi misser meir av tradisjonane våre. Dette er mjølkerettar ein ikkje får til 
med homogenisert mjølk frå butikken. Om folk får tilgang til mjølk rett frå bonden så vil antakeleg mjølkekonsumet også 
gå opp. Det opnar opp ei spanande verd med forståing for råvara, dyret, bonden sitt arbeid og truverdigheit til arbeidet 
som ligg bak. Ein passar på både mikroorganismar og det ferdige produktet. Det er stor prestisje knytt til mat som tek tid 
å laga, så la den rå mjølka også få bli ein del av kulturarven også i dei private heimane. 


