
Raftsjöhöjdens gårdsmejeri – Ostystning där djur, människa och natur är 
i harmoni 
 
På Raftsjöhöjdens gårdsmejeri i norra Jämtland, tillverkar Gert och Gunilla Andersson ost 
av både get- och komjölk av hög kvalitet. De kombinerar kulturhistorisk kunskap med modern 
teknik och arbetar för att producera ostar med mycket smak. De har norra Europas 
modernaste mjölkningsanläggning, i form av en mjölkningskarusell! I en gårdsbutik har de 
försäljning av ost och ett sommarcafé för besökarna. Gert tillhör den åttonde generationen på 
gården som har anor från mitten av 1700-talet.  
 

I Raftsjöhöjden går getterna i skogen och betar. Växtligheten varierar från plats till plats och 
det gör i sin tur att olika ostar får sin speciella karaktär. Getostproduktionen har lång tradition 
i Jämtlands län och metoderna är sedan länge utprovade. Gert har arbetat mycket tillsammans 
med Michel Lepage, ystningsmästaren som är en av Frankrikes främsta ostkännare. Inspirerad 
av den franska synen på livsmedel tycker Gert att även vi i Sverige borde värdesätta våra 
kulturhistoriska rötter. Vi har massor av spännande smaker och traditioner att utveckla och slå 
vakt om.  
 
Kunskapsöverföring 
– Att lära mellan generationer är viktigt. Man måste ha en medvetenhet om sin tradition för att 
ta del av ett kunnande och en erfarenheter från flera generationer, säger Gert. Det är 
fortfarande viktigt att lära av varandra och gården skall vara en del av den 
kunskapsöverföringen, fortsätter han.  
Raftsjöhöjden är en gård som Gert vill att folk ska komma till, ett intressant och attraktivt 
besöksmål för turister. Det ska vara inbjudande och lätt att komma dit. Som besökare på 
gården skall du inte bara vara där, du skall vara en del i gården – se helheten. 
– Besökarna kan komma till oss alla tider på året och uppleva det som händer i naturen och på 
gården, säger Gert. Det ska gå att uppleva killingperioden i början av året, betessläppet på 
våren, ystningen av sommarmjölken, bocken och sinperioden på hösten.  
 
Toppmodern anläggning 
På gården finns ett toppmodernt mejeri där de producerar sin ost – en ost som skall vara i 
världsklass och tillfredsställa även de mest krävande gommarna. En klimatanläggning ger 
värme och en behaglig torr luft där inne under vinterhalvåret. De har ett ostlager som är 
luftkylt med luft som kyls under jorden i cirka 80 meter långa rör. På sommaren håller luften 
en temperatur av cirka 7 grader och under vintern 4 grader. Istället för kylaggregat med 
farliga ämnen och hög energiförbrukning sugs här luften in med en liten energisnål fläkt.  
– När du äter osten så äter du det du ser. Det är de värden jag vill förmedla direkt till folk som 
kommer till gården, säger Gert.  
  
Mjölkningskarusell för getter 
På gården finns en speciell mjölkningsutrustning för getter – en karusell som i sakta mak 
snurrar och där getterna kliver på för mjölkning. Utrustningen som finns här är norra Europas 
mest moderna anläggning. Den som sköter om mjölkningen står i mitten av en 
mjölkningskarusell och har god överblick över alla getter som mjölkas. Getterna slussas in en 
i taget vilket gör att det går lugnt till för var och en av dem. Mjölken går direkt från 
mjölkningskarusellen till ystgrytan där ingen pastörisering sker utan man nyttjar 
smakupplevelsen som skapas i den opastöriserade mjölken på samma sätt som fransmännen 
gör. Kvällsmjölkningen blir till långsyrade ostar. 



 
Opastöriserade ostar 
Raftsjöhöjden är tämligen ensamt i Sverige om att arbeta med opastöriserade ostar. Då osten 
ystas (den process då mjölk omvandlas till ost) varje dag, uppstår inte de problem som annars 
brukar uppstå med opastöriserade mjölkprodukter. Mjölken i sig har, när den är nymjölkad, 
motståndskraft att balansera nedbrytande processer. Faran med opastöriserad mjölk uppstår 
först när mjölken behöver lagras.  
 
I arbetet på Raftsjöhöjden finns en mycket tydlig inställning – allt skall göras i samklang med 
naturen. Självförsörjningsgraden skall vara så hög som möjligt. Det är en filosofi som enligt 
Gert är inspirerad av idéer från Polhem, Linné och Swedenborg.  
– Att anpassa sig själv till naturen och göra något i balans med naturen är viktigt här på 
gården, säger han. Vi vill kunna ta energi från naturen utan att förbruka den – att använda 
naturens egna krafter. 
 
Kontakt: Gert och Gunilla Andersson. 
Raftsjöhöjdens gårdsmejeri, Raftsjöhöjden, Hammerdal, 0644 – 910 58, 070 565 95 56 

 
 

 
Ystning är egentligen det första momentet i tillverkning av ost. Pastörisering av mjölk, som föregår 
ystningen, är en modern metod för att döda skadliga bakterier. Tyvärr försvinner därvid även de 
nödvändiga mjölksyrebakterierna, varför man i pastöriserad mjölk tillsätter en nyttig bakteriekultur 
för att få igång ystningsprocessen. Mjölksyrebakterierna finns i många olika sorter och med olika 
egenskaper som påverkar exempelvis ostarnas struktur och smak.  
Ystning innebär att mjölken hålls varm på cirka 30°C, varvid en syrningsprocess startar, dvs. 
mjölken surnar. Det som händer är att mjölksyrebakterierna äter upp mjölksockret (laktos) och som 
en restprodukt bildas mjölksyra. Vid tillverkning av s.k. syrakoagulerad ost, syras mjölken tills den 
har koagulerat (stelnat). Vanligtvis tillsätts dock löpe.  
 
Löpe är ett vattenextrakt av kalvmagar som innehåller ett speciellt enzym (chymosin), 
vilket igångsätter processen som får mjölken att koagulera. Processen tar cirka en halvtimme.  
Såväl bakteriekulturens som löpets enzymer bidrar till den blivande ostens mognad och 
smakegenskaper. 

Bonusinformation: 
Gert är skådespelare utbildad i Paris och arbetar gärna inom teatern.  
Han arbetar även som tolk från franska.  
Rebecka heter en av ostarna som görs i mejeriet. Det är en getost med vitmögelyta. 
Gert har blivit inbjuden att hålla föredrag med provsmakning av Raftsjöhöjdens ostar på 
Sorbonne i Paris. 
Gert och Gunilla hoppas att den källarlagrade getosten ska bli en presidia-produkt inom 
Slow Food.  


