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Matkompassen önskar God jul och tar sikte på ett matigt
2020
Tack till alla som bidragit till spännande samtal och kunskap under 2019. Nästa år fortsätter vi
att jobba för ännu mer mat från Västerbottens län.
Stina Fernerud, projektledare för Matkompassen

Lagring och malning i fokus vid januariträffen
Måndag den 27 januari, 10–14, Olofsfors Bruk
Den sista träffen, i en serie om tre, har fokus på lagring och malning och arrangeras tillsammans
med Nordmalings kommun. Är du odlare, bryggare eller bagare och vill vara med på resan mot
bröd bakat från säd från Västerbotten, anmäl dig då till träffen.

Inspirerade spannmålsodlare och bagare
Vem ska torka säd som odlas i Västerbotten? Var ska den lagras, malas och paketeras? Det var
frågor som diskuterades under återträffen den 18 november. De som deltog är inspirerade till
nästa steg att få fram bröd bakat av säd som är odlad och förädlad i Västerbotten.
Bengt Nygård, femte generationens mjölnare vid Limabacka Kvarn i Halland, berättade om sin
resa som mjölnare, vilken tog sin början i USA. Bengt tror på idén att få igång en kvarn,
antingen med renovering eller helt ny och modern anläggning i Västerbotten.
På länk deltog Erik Nordkvist, Statens veterinärmedicinska anstalt, som gav en introduktion om
egenskaper och risker med Mykotoxiner i spannmål.

Ett lokalt julbord för biologisk mångfald
Lokalt producerade råvaror bidrar till vår biologiska mångfald. Många av våra
mest hotade och rödlistade arter återfinns i länets jordbrukslandskap.
Lokal mat bidrar till kortare transporter och att ta vi ansvar för klimatutsläpp.
2016 hamnade 74 procent av klimatutsläppen från vår livsmedelskonsumtion
i andra länder (Naturvårdsverket).

Vi saknar dig i kartan över länets skafferi
Är du livsmedelsproducent? Då kan du registrera ditt företag i karttjänsten ”Hitta mer mat från
Västerbotten”. Registreringen tar 10 minuter, är kostnadsfri och kan hjälpa dig i din försäljning.

Många konsumenter, butiker och restauranger tycker det är svårt att hitta lokalproducerad mat.
Det vill Länsstyrelsen ändra på genom att synliggöra hela länets ”skafferi” på en och samma
plats. Anmäl ditt företag till karttjänsten Hitta mat från Västerbotten

Se en kort film där Hanna Lindgren, betesmarksamordnare, Länsstyrelsen Västerbotten, berättar
om betydelsen av betesmark för den biologiska mångfalden.

Naturbete för den biologiska mångfalden
Behöver du mer betesmark till dina djur? Har du igenvuxen mark som kan bli betesmark? Inom
projektet "Ett rikt odlingslandskap" kan du få kostnadsfri rådgivning om restaurering och/eller
skötsel av dessa marker. Läs mer och anmäl intresse på: www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/ero
Exempel på blivande naturbetesmark
Vid Gärdefjärden utanför Lövånger kommer 123 hektar mark att restaureras till strandbete med
start år 2020. Strandängarna som förr i tiden slogs och blev till vinterfoder, har med åren vuxit
igen. Att de ibland svämmas över gör markerna svårskötta marker men med betande djur kan
de åter hållas öppna. Strandängar med betande djur gynnar bland annat flera vadarfåglar och
änder och man hoppas bland annat att återfå häckande par av arter som försvunnit från
området.
Om du vill söka ersättning eller har fler frågor om hur du kan sköta dina ängs och betesmarker
hör av dig till hanna.lindgren@lansstyrelsen.se

Inspirationsresa om naturbeteskött
Följ med på inspirationsresa om produktion och försäljning av naturbeteskött.
18–20 mars. Anmälan senast 6 januari. Max 20 deltagare. 1 800 kronor.
Anmälan och läs mer om vad som ingår i priset.
Du reser tillsammans med andra intresserade och besöker gårdar och gårdsbutiker i Närke och
Östergötland. Värd under resan är Länsstyrelsen Västerbotten.

Det fåtalet som deltog i träffen om det goda kontrollmötet i Skellefteå upplevde dagen som
positiv och hoppas på fler medverkande nästa gång.

Få deltog i träff om det goda kontrollmötet
Många har synpunkter på hur kontrollmötet går till, men få ville medverka när Länsstyrelsen bjöd
in till möte om ökad förtroendet för respektive yrke och ansvarsområde.
Var inbjudan otydlig eller var tidpunkten fel?
Länsstyrelsen vill utvecklas i dialog med odlare, djurägare och livsmedelsproducenter. Målet är
att kontrollmötet ska upplevas meningsfullt och bidra till utveckling inom näringarna.
Under våren kommer fler aktiviteter att arrangeras. Ta chansen att vara med och påverka.
Tankar från mötet: Vad och vem styr vaddå? Hur du säger något kan vara viktigare än vad. Det
ska vara lätt att göra rätt.

Bildtext: Från vänster: Albin Holmgren Marstorps Mat, Maria Östlund Källsprångs gård, Jakob
Lidström Marstorps Mat, Anders Jonört Ekolantbrukarna Västerbotten, Anders Östlund
Källsprångs gård och Magnus Conradzon Grönsaksfabriken.

Går det att tjäna pengar på ekologiska grönsaker?
Jo, det tror Marstorps Mat i Tvärålund som hittar egna, digitala och hållbara vägar att
marknadsföra sina grönsaker. De erbjuder en helhetslösning med ekologisk odling, paketering,
samarbete med andra leverantörer, prenumeration och leverans med cykel eller eldriven bil.
Intresset var stort när Länsstyrelsen bjöd in till heldag den 27 november om att odla till
försäljning i samarbete med Ekologiska Lantbrukarna.
Deltagarna omfattade allt från spannmål, potatis och grönsaker. Glädjande var att de som deltog
både var erfarna odlare och några nyutexaminerade från Forslunda trädgårdslinje som nu söker
både praktisk erfarenhet och tillgång till mark för odling. Grönsaksfabriken berättade om
utmaningar och möjligheter med logistik, det finns lösningar.
Vi fick också följa med på Maria och Anders Östlunds resa som grönsaksodlare. Källsprångs gård i
Närke firar i år 30 år. Paret Östlund odlar idag på 30 ha varav 15 ha är potatis och grönsaker. De
lyfte fram hur utmanande det kan vara att vinna en upphandling men också att förlora en stor
kund. Idag säljer de till butiker och via egen gårdsbutik, och oavsett kanal handlar mycket om
att skapa långsiktiga relationer med kunder som på lång sikt ska ge lönsamhet.
Under eftermiddagens workshop diskuterades vad som ansågs vara extra utmanade inom 4
tematiska områden
• Odlingsteknik – från att så till att skörda
• Marknadsföring/försäljning
• Logistik/distribution
• Kompetensförsörjning

Vad är Matkompassen?
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. 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. 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.
Projektets bollplank är LRF Västerbotten, Umeå kommun, Forslundagymnasiet, Hållhållningssällskapet,
Region Västerbotten turism och Restauranghögskolan 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.
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Så hanterar vi dina personuppgifter
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