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I GENERASJONER VAR FJELLENE noe vi fryktet. De skygget for sola, de begrenset fremkommeligheten og de 
førte ofte til skader. I dag har vi lært oss å sette pris på dem. Sauebonde Peter Andre Bruvold er blant dem som 
har erfart at fjellbeite er noe som gjør at nordnorsk lammekjøtt holder kvalitet i verdensklasse. Langsom 
snøsmelting i Lyngen-fjellene bidrar til at lammene hele sommeren får tilgang på den sunneste og mest 
næringsrike maten de kan tilbys. Kombinert med god omsorg for dyrene, sikrer dette en kjøttsmak og en 
kvalitet helt i verdenstoppen.
Når du gjør dine matinnkjøp har du som regel mye fristende å velge i. Det finnes produkter i butikkhyllene 
som er billigere enn det som er produsert lokalt, og selvsagt skal man ha respekt for dem som først og fremst 
ønsker å handle billig. 

MEN NÅR DU VELGER NORDNORSK oppnår du mer enn bare noe godt du har lyst på. Du bidrar til å 
opprettholde nordnorsk matkultur, og du bidrar til at Nord-Norge kan utvikle sine egne spesialiteter. På 
mange områder er Nord-Norge en landsdel som alle andre regioner. Men det finnes områder der Nord-Norge 
kan være blant de beste i verden!

DE NORDNORSKE FJELLENE ER VILLE, VAKRE OG 
FARLIGE. PETER HAR FUNNET UT AT DE 

OGSÅ GIR FANTASTISK SMAK!

HER BOR VI

Molta finner du overalt i Norge, men aller mest finner du 
i Nord-Norge. Planten er fylkesblomst i Finnmark, og den 
 preger også Nessebys kommunevåpen. 
Svært rik på C-vitaminer er den blitt omtalt som «nordnorsk 
appelsin». Den er ettertraktet, og høstinga er ofte en kilde til 
strid – mellom grunneiere og utøvere av allemannsretten – og 
derfor har molteplukking også vært behandlet av Høyesterett. 
På Finnmarkseiendommens grunn er rettet til å plukke molte 
som hovedregel forbeholdt de som bor i fylket. For resten 
av Finnmark, Troms og Nordland er det forbudt å plukke på 
«moltebærland», dersom grunneieren uttrykkelig har forbudt 
dette – for eksempel ved å sette opp skilt. 
Vi bruker begrepet «moltebær», men visste du at molta i bio-
logisk forstand ikke er et bær? I likhet med bringebær og bjør-
nebær er den en samfrukt, satt sammen av flere steinfrukter…


