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Lars Giæver ble til-
budt 3.000 kroner for
en halv kilo smør.

Av Anette Musdalslien
anette.musdalslien@gd.no
Mobil 976 57 281

LILLEHAMMER: «Ekte norsk
smør. Nesten ubrukt! Passer per-
fekt enten du skal bake, eller ha
gjester på grøt. Dette er et unikt
produkt med særegne kvaliteter.

Du finner den ikke i butikken.
Gjør vennene dine misunnelige.
Få den feiteste juleaccessorien i
gata!» 

Slik frister Lars Giæver smør-
hungrige nordmenn i førjulskrise-
stemning på nettstedet finn.no. 

På avbetaling

30. november, da den norske
smørkrisa var et faktum, la Giæver
ut en halv kilo setersmør for salg
på til en pris på 2.500 kroner. Det
har ikke manglet på henvendelser.  

– En var villig til å gi 3.000 kro-
ner, en annen ville kjøpe det på av-
betaling, sier Lars Giæver, som
selv betalte rundt 35 kroner for
smøret.

Men selv ikke tilleggsopplys-
ningen «litt brukt, noe som gir et
rustikt utseende» har ikke skremt
vekk potensielle kunder.

– Mange av henvendelsene jeg
har fått har vært seriøse, sier Giæ-
ver, som aldri har hatt til hensikt å
selge den gjeve smørklatten sin.

Fløtekrise

Miljøpartiet de Grønne-politike-
ren fra Lillehammer har ikke latt
seg friste på «svartebørsen». I ste-
det har han sendt alle som har
henvendt seg en oppskrift på hvor-
dan de kan lage eget smør.

– Jeg har svart dem at det had-

de gjort seg med så mye penger,
men at jeg synes det er litt tullete
at vi blir så hysteriske fordi vi har
forsøkt å spise oss slanke på eget
fett, sier Giæver, som gjerne ser at
så mange nå finner fram miksmas-
teren at det også blir en fløtekrise.

– Det hadde gjort seg. Så får vi
se hvordan det går når alle skal
skumme fløten, sier Giæver, som
på e-post også har blitt beskyldt
for kynisk å sko seg på andres
elendighet.

– Jeg syns det er flaut at vi ser
på dette som en virkelig krise, når
vi ser hva som skjer ellers i 
Europa, sier Giæver.

Egen hylle

Det har vært kamp om smøret
også i helgen. CC Mat på Strand-
torget var blant butikkene som
fikk en ny forsyning smør fredag.
Pakkene ble revet bort på få timer.
Flere butikker har også innført re-
striksjoner på hvor mye smør hver
enkelt kunde kan kjøpe.

Den halve kiloen til Giæver,
som for øvrig har holdbarhetsdato
24. desember, har fått sin egen
hylle i kjøleskapet. 

– Jeg får lyst til å gi det til noen
som ikke har så mye fra før av, slik
at de kunne få følelsen av å eie noe
virkelig eksklusivt, sier han.

på smør

Jeg syns det er flaut at vi ser på
dette som en virkelig krise.

Lars Giæver

„

GOD PRIS: Bare litt brukt og til
salgs for 2.500 kroner. Faksimile:
Finn

EKSKLUSIVT: Smøret har fått
en egen hylle i kjøleskapet.

VINSTRA: Over 20 utstillere
var på plass i Sulheim grende-
hus på Vinstra lørdag, og sørger
for juleinnspurt for mange, med
både pakker og julebakst.
Dette er en tradisjonsrik julemesse,
som tidligere år gikk av stabelen i
Gammelbanken. 

Mange utstillere ville være med
på messa og derfor ble det behov
for større plass. Grendehuset had-

de rom for flere og dermed flyttet
messa hit.

– Kjempetrivelig at mange vil
være med på julemessa, sier an-
svarlig for årets julemesse, Monika
Laengen Solberg til GD. Hun fortel-
ler at de fleste utstillerne er fra
Fronskommunene. 

Kaker, strikka plagg, lys, urtepro-
dukter, hekling, trearbeid, smykker
og mye mer var å finne her. 

Hemlåggå og flott i Sulheim grendahus

VOTTER: Hege og Karen Marie Nystuen var blant de mange som
deltok på julemessa. Heidi Iversen prøver hemlåggå votter. 

RINGEBU: Ringebu kommune,
spesielt Vålebrua, mangler lei-
ligheter.
Det mener  Britt Åse Høyessven
(V)og kommer med et spørsmål om
dette til ordføreren. 

– Hvilke kortsiktige og langsikti-
ge tiltak mener ordføreren kommu-
nen bør sette i verk for å skape
fortgang i arbeidet med å legge til
rette for fiere leifigheter, spør hun.

Spør om boliger

En russisk statsborger bo-
satt i Tyskland ble fredag
tatt av tollerne på Svine-
sund med 90 kilo smuglers-
mør.

F R E D R I K S TA D :  Russerens
smørparti var ikke tolldeklarert.
Han måtte derfor levere fra seg
smørpakkene til tollerne, skriver
VG.

– Han sa han skulle levere det
et sted i Norge. Man skulle nesten
tro at han hadde noen kontakter
som skulle selge det videre, eller
at han skulle selge det videre selv,
sier kontorsjef Wenche Fredrik-
sen i Tollregion Øst-Norge.

Halvspist smør selges på nett-
steder som Finn.no, og en halv
kilo kan koste 500-600 kroner.
Mattilsynet advarer nå mot å kjø-
pe smør av ukjente.

– Mat bør kjøpes av profesjo-
nelle og trygge omsettere, ikke
folk på hjemarenaen, sier sek-
sjonssjef Atle Wold i Mattilsynet.
Smørprodusenten Tine har heller
ikke interesse av at folk skaffer

seg fett på svartebørsen.
– Jeg vil oppfordre folk til ikke

å kjøpe smørproduktene som leg-
ges ut på Finn og andre steder,
sier kommunikasjonssjef Lars
Galtung i Tine.

Det er dumt å slå til på dyre til-
bud når man ikke vet hvordan va-
rene er blitt oppbevart og fraktet,
mener han.

Flere dagligvarebutikker har
nå innført rasjonering for å be-
grense hvor mange pakker smør
hver kunde kan kjøpe. Det gjøres
for å hindre at folk kjøper smør
og selger videre til andre, opply-
ser Galtung.

Han forteller at grossist- og
butikklagrene fortsatt er tomme,
men Tine får i neste uke inn 140
tonn smør. Næringsmiddelpro-
duksjonen får tildelt 100 tonn, og
andre aktører skal før jul og nytt-
år levere 300 tonn smør til butik-
kene. I januar vil situasjonen nor-
malisere seg, tror Galtung.
(©NTB)

Russer tatt
med 90 kilo
smuglersmør

OSLO: Mattilsynet gir klarsig-
nal for salg av forbrukerpakket
smør som ikke er merket på
norsk.
Statens landbruksforvaltning (SLF)
har satt ned tollsatsen på smør, og
nå får TINE godtatt ønske om å
importere forbrukerpakket smør
ut året. Alt for at det skal bli nok
smør på det norske markedet til

årets julebakst, og den pågående
lavkarbotrenden. 

TINE kontaktet Mattilsynet for
å foreslå å bruke unntaksbestem-
melser for å sikre at smøret kom-
mer raskt på markedet. Den aktu-
elle bestemmelsen sier at merking-
en skal være på norsk eller et
språk som ligner norsk. (©NTB)

Godtar smør uten norsk merking 

BSU
kickstart 1000 kroner værsågod! 

Les mer på sparebanken-hedmark.no/bsu

– opprett din egen BSU-konto, få 1000 kroner i startkapital!

Boligsparing for unge:

Har du allerede BSU-konto i annen bank, hjelper vi deg å fl ytte over!


