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Sommarhälsningar från Matkompassen
Nu växer vallen så det knakar, djuren har kommit ut på bete och det sådda tittar upp till ett
härligt sommarväder. Intresset för lokal mat och odling är större än någonsin.
Det händer också mycket i bygderna, både bland befintliga odlare och lokala butiker (läs nedan).
Jag hoppas goda skördar och stort intresse för den lokala maten. Helt enkelt en riktig god
matsommar. Sen ses vi i höst och riktar kompassen mot ännu mer mat från Västerbotten.
Stina Fernerud, Matkompassen, Länsstyrelsen Västerbotten

Stort intresse för odlingsmark
Efterfrågan på ledig odlingsmark är stor. Svar väntas om matchningar mellan markägare och
lämpliga sökanden. Fler markägare får gärna höra av sig om mark de inte nyttjar.
– Det stora intresset bådar gott för en ökad matproduktion, säger Hanna Lindgren,
projektledare på Landsbygdsenheten vid länsstyrelsen, som hanterar förmedling av både betes‐
och odlingsmark.
Flest sökanden finns i Umeå med intresse av att odla grönsaker på mindre ytor upp till en hektar.
I Åsele och Robertsfors finns intresse för potatisodling och i Nordmaling även spannmål. I Åsele
efterfrågas större markytor upp till 10 hektar och för spannmål 30 hektar.
Registrera odlingsmark eller om du är intresserad av att odla.

Fler hittar till kartan ”Hitta mat från Västerbotten”
Nu har fler företag och konsumenter hittat till karttjänsten ”Hitta mat från Västerbotten” så
även inköpschefer. Vi kommer att lyfta kartan i sociala medier under sommaren. Ta chansen
och gör ditt företag synligt för länsmedborgarna. Du gör det enkelt på länken.

Företagsinformation med anledning av coronaviruset
Läs mer och länkar till myndigheternas informationssidor

Camilla Jonsson och Hanna Hokkanen som normalt driver Järvtjärns Utegrisar respektive
Kågemarkens Kaningård.

Ny gårdsbutik på Stiftsgården Skellefteå
Matverket är en gårdsbutik i en av längorna på Stiftsgårdens område, som säljer lokal mat på
riktigt. Öppettider torsdag–lördag kl 11–16
Vi fick ett fantastiskt erbjudande av Stiftsgården som vi inte kunde motstå. Responsen är
otroligt positiv och det är jätteroligt att fler och fler upptäcker vilka fantastiska produkter som
finns i närområdet.

Jakob Lidström och Albin Holmgren ägare av Marstorps Mat.

Marstorps Mat dubblerar och anställer
De började med varsin gård i Tvärålund, men vännerna Jakob Lidström och Albin Holmgren gick
samman. Sedan 2014 har det gemensamma företaget Marstorps Mat, odlat och sålt grönsaker till
medvetna kunder utan mellanhänder. I år dubblerar de odlingsmarken, anställer två personer och
kan därmed jobba mer med företagets utveckling.
En längre artikel om Marstorps Mat kommer i Norrbruk, september 2020

Tips från Marstorps Mat till solstolen
Podden Farmer to farmer med Chris Blanchard, 184 jordnära samtal med den erfarne
jordbrukaren och odlaren Chris Blanchard.
Youtubekanalen The Market Gardener, där bonden och författaren JM Fortier lär ut tekniker,
metoder och tipsar om verktyg och knep för att driva en effektiv och produktiv småskalig
ekologisk grönsakslantgård.

Matkompassen får egen hemsida
Matkompassen flyttar ut från Länsstyrelsens webbplats till en egen extern hemsida för att bättre
nå ut till länsmedborgarna och alla länets matproducenter. Här kommer vi visa varför det är
viktigt att göra medvetna val och vad det innebär att välja mat som producerats i sin närmiljö.
Vi samlar också värdefulla tips till er som driver livsmedelsföretag i länet.
Den nya hemsidan lanseras lagom till skördeperioden: www.matkompassen.info

Matkompassen – ett riktat arbete

Matkompassen – ett riktat arbete
Matkompassen tar ut riktningen och samlar Länsstyrelsen Västerbottens utvecklande arbete
kring mat och livsmedel med mål att öka produktionen. Det handlar om att alla vi som lever och
verkar i Västerbotten ska förstå betydelsen av lokal mat, men också om att utveckla
förutsättningar för odling, primärproduktion, förädling, försäljning, marknadsföring, transporter
och att både djur och människor ska må bra. Matkompassen – mer mat från Västerbotten är
Länsstyrelsens pågående projekt för nya jobb, konkurrenskraftiga livsmedelsföretag och tillväxt.
Projektet finansieras genom Landsbygdsprogrammet.
Projektets bollplank är LRF Västerbotten, Umeå kommun, Forslundagymnasiet, Hushållningssällskapet,
Region Västerbotten turism och Institutionen för kost‐ och måltidsvetenskap, Folkhälsa – Region

Västerbotten som tillsammans utgör en värdefull kunskapskälla och går under namnet Gröna gruppen.

Kontakt: stina.fernerud@lansstyrelsen.se
Följ En Levande Landsbygd på Facebook och håll koll på Matkompassens aktiviteter.

Registrera dig till nyhetsbrevet Aktuellt om Matkompassen här

Besök Länsstyrelsen Västerbotten på sociala medier:

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
Skickat med Paloma

