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FoU center för Livsmedel 

I samband med uppstartsträffen för projektet Forsknings och 

utvecklingscenter för Livsmedel genomfördes en workshop där verksamma 

inom livsmedels- och besöksnäringen deltog. Vi tackar samtliga deltagare för 

värdefulla synpunkter! 

Här följer en kort sammanställning av dessa synpunkter rörande följande 

punkter som finns beskrivna i projektansökan: 

 

• Pilotanläggingen 

Anläggningen ska främja forskning, fortbildning och verka för att förädla lokala 

produkter och förkorta transportsträckor, utnyttja de resurser som finns i 

närområdet. 

Klart mål, när ska den vara klar 

 

 

Önskad utrustning: 

Raffinös- för bär 

Vacumförpackning  (bl a en ny produkt för flaskor från Schweiz som kan utvinna                                                                 

smakämnen i koncentrerad form) 

Kyllådor/kylvagn 

Laboratorieutrustning för olika typer av tester ex. för hållbarhet 

Dataprogram för beräkning av näringsvärde 

Förpackningsmaskin-förpackningar (skin-pac och andra) 

Maskin för fyllnad och etikettering av flaskor 

Möjligt att agera testlabb för olika förpackningsmaskiner-samverka med företag som 

utvecklar/bygger maskiner… 

Mobil etiketteringsmaskin 

 

Prioriterad användning av anläggningen vid uppstart: 

Fortbildningar: (ex. HACCP, Miljöpolicy-miljömedvetenhet, Egenkontroll program) 

Grundutbildning inom livsmedelsproduktion 

Mötesplats där man kan söka kontakter och säljkanaler 

Möjlighet att hyra in sig för produktionsstart 

Möjlighet att hyra in sig för prov-tillverkning (tillgång till kompetens & utrustning) 

Testa fram nya produkter (produkt-utveckling) 

Idébank – kontaktbank (förmedla kontakter mellan företag, detta är på G i 
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Gästrikland ”Jungfrukusten”) 

Hjälpa till att identifiera säljkanaler 

Kvalitetsutveckling-forskning 

 

• Besöksnäringen, utvecklingsmöjligheter i samarbete med projektet:  

Ökat utbud och höjd kvalité i restaurangbranschen 

Restauranglyftet 

Helhetskoncept, rundturer/program 

Följ säsongen 

Locka hit fler genom att presentera lokala produkter. Det förstärker upplevelsen och 

ger ett starkare intryck. Nöjda gäster rekommenderar nya gäster… 

Länka ihop upplevelser med lokala produkter 

Förstärka upplevelser genom mat 

Sammanföra lokala producenter med olika företag i besöksnäringen 

Samverka mellan Hälsingland/Gästrikland 

”Kvalitémärkning” av varorna 

 Matlagningskurser för turister (ex. gammaldags matlagning, bakning m.m.) 

Visningsgård 

Sensorikkurser 

EU kan ge bidrag till internationella kurser som kan locka till internationellt 

lärande, tre nationer behövs.  

 

 

• Samverkan/branschforum: 

Branschforum bra, ev räcker en träff per år, vid behov flera.   

En möjlighet att ge och få råd från varandra 

Samverka med Särimner 

Bilda en ”Lammring” 

Samverka med Gävleborgs kommuner 

Skapa distributionskanaler för produkter 

Lyft fram ”god exempel” på hur flera företag inom samma nisch och eller område 

kan samarbeta 

  

 

• Studiebesök, konferenser, mässor (Sverige- Europa), önskemål om inriktning 

och/eller specifik mässa: 

Ängavallen 

Vingård/Moseldalen/Bulgarien 

Chark 

Belgiskt micro bryggeri 
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Grune woche 

Salone del Gusto (slowfood) 

Smaklust, mässa 

NOFIMA, m.fl.  

 

 

• FoU seminarier där forskare och andra verksamma inom området delar med sig av 

sin kunskap och erfarenhet. Önskemål om innehåll, exempel: 

Produktutveckling 

Marknadsföring/försäljning, prissättning m.m 

Lammkurs – repris 

Hållbarhet 

Logistik 

Förpackning 

Sensorisk analys 

Hygien/HACCP 

Lokaler och lagstiftning 

Konserveringsmetoder (gamla) 

Bemötande 

Nya förädlingsformer 

 

• Forskning 

Finns intresse av att delta i forskningsprojekt? Kan vara tex. problemlösning, 

produktutveckling, marknadsanalys etc. områden av intresse:  

Mjölksyrning 

Allergivänligmat   

”Köttforskning” 

Ekologi/kvalité/hållbarhet 

m.m. 

 

 

• Annat som projektet ska arbeta med: 

Leta fram gamla recept och testa 

Inventera vilka lokaler som finns i vår närhet, möjlighet att samverka 

Slowfood 

Samverka för inköp 

Inköpscentral för förpackningar 

Samordna logistik-varuleveranser 

Det finns ett behov av att utveckla get-köttsproduktion 

Samarbete med UFF-företag  


