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HälsingeLivs resa till Elmiamässan 
Närproducerat & Djur & Inomgård den 19-20/10 2011 

 

 
 
Om ELMIA-mässan 
Närproducerat på Elmia är ett heltäckande forum inom livsmedelsförädling, direktförsäljning och 
landsbygdsturism. 2011 arrangeras Elmia Närproducerat parallellt med Elmia Lantbruk Djur & 
Inomgård. 
På Elmia Närproducerat erbjuds produktutställning, seminarier, tävlingar och andra happenings inom 
områdena lokalproducerad mat och turism. Tillsammans kommer Elmia Närproducerat och Elmia 
Lantbruk Djur & Inomgård erbjuda en komplett mötesplats för affärsmöjligheterna på landsbygden. 
I år var dessutom djuren tillbaka i hallarna igen. Drygt 700 får och kor visar upp sig i hallarna under 
mässdagarna.  
 
Närmare 1000 elever från Sveriges naturbruksgymnasium besökte Elmia Lantbruk Djur & Inomgård. 
Innan mässan hade naturbrukseleverna fått fylla i en enkät med frågor om framtiden. När resultatet 
presenterades på mässan visade det sig att 7 av 10 elever vill jobba som lantbrukare i framtiden. Och 
mer än 8 av 10 har en positiv bild av yrket! 
 
Inför resan 
Vi informerade om resan både direkt via flera mailutskick till våra listade producenter, informerade 
på webbsidor, via olika externa kanaler som LRF, Matlandet Gävleborg, Face Book, samt ringt 
personligen till ett stort antal producenter. Trots allt detta har det varit mycket svårt att få deltagare 
till resan. Den främsta orsaken är tidsbrist hos de småskaliga producenterna, svårt att hålla 
produktionen igång om de skulle avsätta tid för en resa. Vi blev tillslut 11 personer som deltog på 
resan.  
 
Onsdagen den 19 oktober 
Resdag, vi åkte från Ljusdals kl 9.30  sedan via Järvsö, Bollnäs, Hagsta och Gävle Bro där vi intog lunch 
innan vi reste vidare, kl 18.30 ankom vi Mjölby Stadshotell där vi efter en gemensam middag 
övernattade.  
 
Torsdagen den 20 oktober 
Frukost på hotellet och avresa till Elmiamässan, dit vi anlände lagom till mässans öppnande.  
Vi tillbringade hela dagen på mässan, som stängde 17.00.  

 
 



   
 

FoU Center finansieras av: 
 

       
 

      

    
 
På mässan fanns montrar med: 

 Slakteri- och charkuteri 
 Mejeri 
 Kyl- och värmeutrustning 
 Livsmedelshantering 
 Kvarn- och bageriverksamhet 
 Grönsaks- och fruktförädling 
 Fiskhantering 
 Inredning  
 Förpackningar 
 Vågar  
 Ingredienser för livsmedelsförädling 
 Marknadsföring  
 Kassasystem, butikssystem, IT-system 
 Hygien- tvätt- och städprodukter 
 m.m. 

 
Montrarna gav oss massor med information, nya kontakter både med producenter, 
utbildningsanordnare och sist men inte minst möjlighet att inhandla många fina & goda produkter. 
 

 
 
 
Eftersom vår chaufför måste få sin vilotid, blev det en liten samling/fika fram till kl 18.00 då vi kunde 
påbörja resan hemåt.  
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Synpunkter efter resan: 
Några tyckte att resa skulle ha varit en dag längre och övernattningen borde vara i Jönköping, de 
skulle gärna betala den merkostnad det skulle innebära. De tyckte inte de hunnit se allt på den stora 
mässan. 
Andra var nöjda och tyckte att tiden var lagom. Att vi var tvungna att invänta att chaufförens vilotid 
en extra timme, upplevdes som lite jobbigt, men inget som vi kunde påverka. Tidsplanen för 
hemresan som lämnats från bussbolaget överensstämde inte riktigt med verkligheten, det blev 
betydligt senare än angivet innan vi nådde våra avstigningsplatser.  
Överlag var dock alla nöjda med resan som sådan.   
 
Slutsatser: 
Efter att ha arrangerat två mässresor kan vi dra slutsatsen att det är mycket svårt att få deltagare 
från den grupp av producenter vi riktar oss till. Trots att vi har valt mässor utifrån önskemålen i den 
producentkartläggning vi startade upp våren 2011 har inte antalet anmälda motsvarat våra 
förväntningar. Tydligt är att de småskaliga producenterna behöver lägga i stort sett all sin tid på 
produktionen, möjligen kan kortare seminarier/fortbildningstillfällen få fler deltagare. Något som 
ofta nämns av producenterna är att de önskar inspirationsresor, dvs. se hur andra producenter 
arbetar både i andra delar av Sverige och i Europa.  
 

 
/resan sammanfattad av Ann-Kristin Forsberg oktober 2011 

 
 


