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Matkompassen tar sikte mot
mer mat från Västerbotten
Matkompassen är ett tvåårigt projekt för nya jobb,
konkurrenskraftiga livsmedelsföretag och tillväxt i
Västerbottens län.
Projektet vänder sig till länets nuvarande och blivande
livsmedelsproducenter och alla med intresse för lokalt
producerad mat i handel, restaurang, storkök och även
konsumenter.
Fokus är erfarenhetsbyte, kunskapsspridning, samarbete
och en hjälp till konsumenter att göra medvetna val om
livsmedel. Frågorna kan röra allt från regler och villkor till
forskning, innovation och marknadsföring.
Har du frågor om Matkompassen,

Projektet vill ge tillfälle att tänka i nya banor och sprida
kunskap om matens betydelse för landskapet och den
biologiska mångfalden som hänger samman med
lantbruksföretagare i länet.

kontakta Stina Fernerud, 010 225 44 94
Länsstyrelsen Västerbotten,
stina.fernerud@lansstyrelsen.se,
Matkompassen samverkar med LRF
Västerbotten, Forslundagymnasiet,

Matkompassen samordnar många av Länsstyrelsens
aktiviteter som främjar ökad livsmedelsproduktion, för
att mer samlat nå ut till de som berörs. Idén till
Matkompassen väcktes i Länsstyrelsens del i arbetet med
Västerbottens Livsmedelsstrategi.

Hållhållningssällskapet, Region
Västerbotten turism och
Restauranghögskolan som tillsammans
blir en värdefull resurs och går under
namnet Gröna gruppen.

Dialogträff om det goda kontrollmötet,
tisdag den 5 november, 09.30 – 15.30,
Stiftsgården i Skellefteå.

Inspirerande dag om att odla till försäljning,
onsdag den 27 november,
Hotell Vännäs, 09.30–15.30.

Målgrupp livsmedelsföretagare som får kontroll

Samarbete med Ekologiska lantbrukarna.Både

av kommunen och livsmedelsinspektörer.

ekologiska och konventionella odlare är välkomna.

Mer information om aktiviteterna, läs längre ner i nyhetsbrevet

Följ En Levande Landsbygd på Facebook och
håll koll på Matkompassens aktiviteter.

Digital karta synliggör livsmedelsproducenter i
Västerbotten
Var med i den digitala kartan ”Hitta mat från Västerbotten”! Det är helt gratis!
Här kan du som livsmedelsproducent synas för alla som är intresserade av mat från
Västerbotten.
Intresset ökar för matens ursprung och att råvarorna är producerade med omsorg om naturen
och djuren. För dig som producent kan kontakten med en restaurang eller butik innebära en
långsiktig och stabil försäljningskanal.
Kartan innehåller just nu ett 30‐tal producenter och den kommer marknadsföras mot
restauranger, butiker och konsumenter. Kartan visas för 24 lanthandlare vid en workshop den 7

restauranger, butiker och konsumenter. Kartan visas för 24 lanthandlare vid en workshop den 7
november som därefter kan ta direkt kontakt med lokala producenter. Ta chansen att finnas på
kartan då, för lanthandeln kan bli en långsiktig kund. Kartan kan också ses som en funktion vid
upplägg för måltidsturism och resonemang om transporter.
Att vara med i kartan är helt gratis! Läs mer om karttjänsten
Anmäl ditt företag till karttjänsten Hitta mat från Västerbotten

Är du primärproducent och
producerar livsmedel på gårdsnivå?
Då ska din anläggning registreras hos Länsstyrelsen. Det är även
länsstyrelsen som granskar din verksamhet.
Det gäller till exempel produktion av kött, mjölk, spannmål och
ägg men även jakt, fiske, biodling och insamling av bär och
svamp.
Om du endast odlar vegetabilier eller föder upp djur för eget bruk
behöver din anläggning inte registreras.

Registrera din anläggning för
livsmedelsproduktion i vår etjänst.

Kerstin Björklund, Warbro kvarn, Maria Sitell, Brödinstitutet, Lars Ericson, Länsstyrelsen

Mjöl till bakning från Västerbotten – är det möjligt?
Kreativiteten var stor när bagare och spannmålsbönder träffades vid Bröd och spannmålsdagen i
Överklinten, i slutet av september. Man kan säga att det ”såddes ett frö”.
Vid träffen deltog Kerstin Björklund från Warbro kvarn i Sörmland som berättade om allt från
”ax till limpa” och allt hon hade velat veta innan hon startade sin kvarn. Maria Sitell från
Brödinstitutet, presenterade ett växande intresse för bröd och fullkorn. Lars Ericson,
Länsstyrelsen föredrog fakta om de fyra sädesslagen. Östen Holmberg, lantbrukare i Överklinten
som redan odlar kulturspannmål i Överklinten beskriver att sommaren 2018 blev en bra säsong
och att axen hann mogna. En utmaning är den korta odlingssäsongen och att det saknas kvarn i
Västerbotten.
En intressant diskussion uppstod om kvalitet. Spannmålsodlaren pratar om falltal, mognad och
vattenhalt, medan bagaren pratar om visuella och aromatiska intryck. Kontakt uppstod mellan
bagare och odlare.

Vårens grönaste näringslivsdag
Den 15 maj arrangerade Matkompassen en grön näringslivsdag
för att ge utrymme att prata om hur man kan stärka företag i
de gröna näringarna. Till hjälp för att klura ut vad som behöver
göras för att stärka företagen var en expertpanel på plats.
Östgötamat, Louise Ridderström, var med på länk och visade
goda exempel och hur de lyckats samla lokala
livsmedelsproducenter under en gemensam portal.
En förhoppning med dagen var att kommunerna skulle bli
inspirerade att arrangera träffar med gröna näringen på
hemmaplan för att identifiera vilket behov de ser för att lyckas
väl med sitt företagande.
Näringslivspanelen bestod av: Märit Izzo, Växa Sverige, Mats
Granath och Ida Oderstål, LRF Västerbotten, Annika Svensson,
Umeå kommun, Christian Frelsöy, Hushållningssällskapet,
Ingvar Persson, LRF Konsult, Lena Friborg, Region
Västerbotten, Kajsa Åberg Region Västerbotten Turism och
Lars Ericson, Länsstyrelsen Västerbotten.

Vem är positiv förebild i din kommun?
Matkompassen uppmanar alla kommuner att se sig om efter goda förebilder inom
jordbruk och livsmedelsproduktion. Goda förebilder är de som trivs i sitt yrke, som vill
utvecklas och ser en framtid för lokalt producerad mat. En förebild kan vara avgörande
för ett framtida yrkesval eller utbildning.
Matkompassen vill förmedla att de gröna näringarna är en framtidsbransch även om det
finns utmaningar finns det också många möjligheter. Hela landet, på olika håll verkar för
en ökad livsmedelsproduktion och Västerbotten ska inte vara något undantag.

Branschträff i Lycksele för gröna näringar
Lyckseles näringslivskontor vill stötta lokala företag i gröna
näringen och bjöd in till branschträff. Vid träffen deltog Stinga
Fernerud med information om Landsbygdsprogrammet och vad
som är på gång i Matkompassen.
– De gröna näringarna är intressanta för Lyckseles utveckling
och vi tror på mer samarbete, säger Marie Öhlund,
näringslivsutvecklare vid Lycksele kommun.
Under vintern träffas man igen för ett arbetsmöte om
företagarnas behov av stöd från Näringslivskontoret.
Marie Öhlund nämner ett lyckat exempel på samarbete, när
lokala köttproducenter gick ihop och lämnade ett gemensamt
anbud om att leverera köttfärs till kommunens centralkök.
Genom ett nytt avtal får även Dorotea och Åsele kommuner
leverans av lokalt producerad köttfärs.

Marie Öhlund,
näringslivsutvecklare vid
Lycksele kommun.

– Det känns bra att Lyckseles barn och äldre kan serveras mat
lagad av kött från lokala producenter, säger Marie Öhlund.

Dialogträff om

Inspirerande heldag om

det goda kontrollmötet

att odla till försäljning

Tisdag den 5 november, 09.30–15.30,
Stiftsgården i Skellefteå.

Onsdag den 27 november, Hotell Vännäs, 09.30
– 15.30, Anmäl dig senast 18 november

Mötet är kostnadsfritt och Länsstyrelsen
bjuder på lunch. Anmäl dig senast den 28
oktober

Delta i inspirerande heldag om marknadsföring
och möjligheter med försäljning av odlade
grönsaker, potatis eller bär.

Vid en bra livsmedelskontroll ställer
inspektören krav och agerar bollplank för bästa
möjliga förutsättningar för en livsmedelssäker
produktion. Men det är inte alltid som både
inspektör och företagaren känner sig nöjda.

Hur gör andra?

Syftet är att diskutera hur man uppnår det
goda kontrollmötet ökat förtroende för
respektive yrke och ansvarsområde.

• Logistik är det en utmaning?
Grönsaksfabriken, Umeå

Målgrupp: förädlare, restauratörer dvs
livsmedelsföretag som får kontroll av
kommunen.

Träffen genomförs av Länsstyrelsen
Västerbotten och Ekologiska lantbrukarna i
Västerbotten. Alla odlare är välkomna såväl
konventionell odling som ekologisk.

• Tjäna pengar på ekogrönsaker, Källsprångs
gård, Närke
• Från vår åker till din dörr, Marstorps mat,
Tvärålund

Spannmål för bröd i Västerbotten, steg 2 (återträff)
Måndag den 18 november, 11 – 16 • Länsstyrelsen, Storgatan 71, Umeå, lokal: Tre Laxar
Anmälan senast 8 november till stina.fernerud@lansstyrelsen.se
Detta är en återträff för de som vill gå steget nämnare självförsörjning av spannmål för
livsmedel i Västerbotten.
Bröddagen arrangeras i samarbete med Hushållningssällskapet Norrbotten/Västerbotten.

Besök Länsstyrelsen Västerbotten på sociala medier:

Registrera dig till nyhetsbrev här

Så hanterar vi dina personuppgifter
För att kunna skicka nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter om
dig, så som din mejladress.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter
Om du inte vill ha nyhetsbrevet längre kan du avregistrera dig via länken nedan.

Avregistrera dig från nyhetsbrevet
Kontakt: stina.fernerud@lansstyrelsen.se

Skickat med Paloma

