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Nytt år och livsmedelsfrågan står högt 
på många agendor. Vi är mitt i en 
”mjölkkris” där det med nuvarande 
mjölkpris inte finns lönsamhet  för 
stommen i vårt jordbruk,mjölkproduk-
tionen. Vi importerar hälften av de livs-
medel konsumerar, samtidigt som det 
växer fram en medvetenhet kring vad 
vi äter och dricker. Både den enskilde 

konsumenten och de offentliga köken börjar ställa frågor 
och krav. Vi är mitt inne i en turbulent tid med massor av 
möjligheter. Är konsumenten verkligen beredd att betala 

2 -5 kronor mer för mjölken OM man vet att den verkligen 
producerats av bönder i min närhet? Finns det ekonomi 
i att komplettera de stora globala strukturerna för livs-
medel med lokala och regionala initiativ? 
    Vår analys är ja, i det ekonomiska system vi byggt 
upp och lever inom så behövs både globala och lokala/
regionala lösningar på livsmedelsproduktion/konsumtion 
för att säkra både ekonomi och för att minska vårt 
samhälles sårbarhet.  
    I din hand har du årets första nyhetsbrev med infor-
mation om vad som händer under 2015 i vår förenings 
strävan för hållbar livsmedelsproduktion i vår region.

Lansering av 
matvarden.se!
Äntligen är vår nya hemsida www.matvarden.se färdig. 
Där finns mycket ”matnyttigt” för alla som är intresse-
rade av mat och dryck i vårt län. Vi har nu under vin-
tern arbetat med att både formge och skapa innehåll 
till www.matvarden.se 
Där finns nu all relevant information gällande förening-
ens verksamhet och annat som den mat- och dryckes-
intresserade kan tänkas behöva. 

200 företag är listade! 
Här finns bland annat drygt 200 livsmedelsproducen-
ter listade för den som vill hitta mat och dryck som 
produceras i länet. Så surfa in på mwww.matvarden.se  
och ta del av allt som finns och allt som händer i vårt 
”matiga” län!

I vårt arbete med www.matvarden.se så har vi ringt 
runt till 198 livsmedelsproducenter i länet och uppda-
terat uppgifter. Dessa finns nu samlade under fliken 
”Mat i Gävleborg” på sidan. Där hittar du den mat och 
dryck som finns att uppbringa i vår region idag. Detta 
är en levande ”lista” så om du saknas eller ser någon 
annan som saknas på i vår databas så skicka in uppgif-
terna så lägger vi in dem.

Kontakta oss gärna angående hemsidan 
maila på info@matvarden.se 
eller ring Nina på telefon 070-274 90 76.

Livsmedelsfrågan är het…
 

Hittar du inte din verksamhet på vår hemsida? Anmäl dig här. 

http://matvarden.prod0.1px.se/kontakt/anmalan-livsmedelsproducent/


Hyr vårt mobila mejeri!

Karina Persson i Färila är först ut att hyra det mobila meje-
riet. Hon har testat olika typer av ostar, t.ex. grönmögelost.

Full fart i köket i Högbo. Se även mer information om vag-
narna samt bilder på dem på www.matvarden.se

Sameer Bader och Takouhi Mikaeliam gör allt ifrån korv till 
sylt i det mobila produktionsköket.

Föreningen MatVärden har investerat i två mobila 
produktionsenheter. Ett mobilt mejeri och ett mobilt 
produktionskök för förädling chark/grönsaker/frukt. 
Syftet med vagnarna är att människor ska kunna få 
möjlighet att prova på hur det är att producera för 
försäljning – en möjlighet att testa sin dröm.
    Det mobila mejeriet står för närvarande i Färila och 
är du intresserad av att veta mer och/eller hyra det så 
ring eller maila Hans Erik, se kontaktinfo här nedan.
    Det mobila produktionsköket för chark/grönsaker/
bär står i Högbo och där arbetar ett flertal människor 
med produktionen av både charkprodukter och grön-
saksprodukter.
    Vagnen är planerad att stå där fram till hösten 2015 
men är du intresserad av att hyra vagnen eller har 
frågor om den så hör av dig till:
Hans Erik Holmqvist hanserik@matvarden.se
eller ring honom på 070-252 97 02.

 



Vi är inbjudna till regeringen den 5 mars för en Kick-Off för ett arbete med att ta fram en livsmedelsstrategi för 
Sverige. Vi kommer att åka ner och vill ha in dina synpunkter på vad som är viktigt. I en strategi för Sverige och  
en strategi för vårt län. 

Vilka hinder behöver undanröjas för att du ska kunna driva ditt företag inom mat/dryck? 
Vad behöver vi gemensamt satsa på för att livsmedel ska bli den framtidsbransch som vi alla vill ha tycker du? 
Vi vill ha dina synpunkter och idéer! 
Maila dem på ylva@matvarden.se eller ring 070-624 21 60.

Matverk 2015
I januari åkte vi ner till Nyköping tillsammans med våra 
landskapsvinnare: ”Hälsingekulor” från Hälsingland och 
”Skogsfantasi” från Gästrikland. I år blev det inga priser 
men under ”resans gång” så har produkter och förpack-
ningar utvecklats så att de nu är redo för marknaden. Efter-
frågan på Hälsingekulor (chokladpraliner med Hälsingeost-
kaka) har varit mycket stor och produktionen är i full gång. 

Vill du testa någon av produkterna så kontakta: 
Skogsfantasi: Gertrud Edström, Vårt Skafferi Sverige Mobil: 0702-90 14 01
Hälsingekulor: Johanna Hildingsson,  Forsa Gårdsmejeri  tel: 070-200 35 57 
eller Mat och Chokladstudion, Hudiksvall tel: 070-639 1050

Svenska Smaker arrangerar en stor matmässa i Gas- 
klockorna i Gävle den 4 – 6 september i år. De räknar 
med 5 000 – 7 000 besökare på mässan. Boka in dessa 
dagar för att sälja dina produkter och hitta nya kunder!  

Föreningen MatVärden kommer att arrangera före-
läsningar för besökare och en branschträff på plats i 
Gasklockorna. Inom kort kommer vi att maila ut mer 
information om detta och arrangören, Magnus 
Johansson, Svenska Smaker kommer att kontakta  
ig gällande  in medverkan på mässan. 

I juni finns det möjlighet för dig som livsmedelsprodu-
cent att träffa företagare och inköpare från Finland. 
I ett samarbete med Länsstyrelsen och Handelskamma-
ren kommer länet att ordna en mötesplats för företagare 
på ambassaden i Helsingfors. Ett brev om detta har gått 
ut från Landshövdning Barbro Holmberg till företagare 
i länet. 

Är du intresserad av att få veta mer så ring 
Linda Elverstig hos oss på 070-593 65 32 eller maila 
henne på linda@matvarden.se

SKOGS
fantasi

Livsmedelsstrategi för Sverige – 
var med och påverka!

Team Gästrikland och Team Hälsingland tillsammans innan 
prisutdelningen.

Ny matmässa 
på Gasklockorna i Gävle!

Vill du sälja dina produkter 
i Finland?



Efter ett gemensamt 
arbete mellan kostche-
fer, Föreningen Mat-
Värden, LRF och Inköp 
Gävleborg så skrevs det 
äntligen kontrakt mel-
lan 23 lokala livsmedels-
producenter och Inköp 
Gävleborg. Kontrakten 
gjorde det möjligt 
för producenterna att 
kunna leverera till de 
kök som de lämnat in 
anbud på.

Vi har löpande haft kon-
takt med producenter som skrivit kontrakt för att se hur 
affärer och leveranser går. Nu i februari kommer vi att 
få statistik från Inköp Gävleborg på hur mycket de olika 
producenterna har fått leverera. 

Dessutom startar arbetet med nästa upphandling i sep-
tember månad i år. MatVärden arbetar vidare för att öka 
andelen lokalt/regionalt producerade livsmedel i länets 
kommunala kök. 

Fler får äta 
lokal mat!

Bondens Butik
Vill du sälja dina varor i en ”egen” butik? Vi under-
söker just nu intresset för att starta en Bondens Butik 
i Sandviken. Tanken är att lokala producenter ska 
kunna sälja sina varor utan mellanhänder samtidigt 
som kunderna får lättare att hitta lokalproducerade 
varor. Du levererar varorna och butiken säljer dem åt 
dig. Låter det intressant? Kontakta oss! Är tillräck-
ligt många intresserade kan vi tillsammans hitta ett 
vinnande koncept. 

Maila till kontakt@lindangen.se senast 1 mars 2015 
så hör vi av oss! Läs mer om detta under nyheter på 
matvarden.se.

Medlemsaktivitet –  

Besök Tevsjö Destilleri, 
i Järvsö den 8 maj!
Ta chansen och träffa andra med mat och dryck som bas 
för företagande och intresse! Vi ser fram emot ett besök 
hos Jonas och Anna på Tevsjö Destilleri där vi får höra 
om deras företag och smaka på deras produkter. 
Se bifogad inbjudan.

För dig 
som är 

medlem!



MED STÖD FRÅN:

Mat & Dryck nära dig! 
Föreningen MatVärden arbetar för att du som bor, 
besöker eller är skolelev i Gävleborg ska kunna få 
livsmedel som är producerad i din närhet.  
www.matvarden.se

Tillsammans med finansiärer som Region Gävleborg, Till-
växtverket, Länsstyrelsen Gävleborg och kommuner i länet 
har vi arbetat med inspirationsdagar, utbildningar, byggt 
mobilt mejeri och charkuteri, arbetat för att fler producenter 
i länet ska kunna leverera sina produkter till våra kommunala 
kök samt arbetat för en ökad medvetenhet om och tillgäng-
lighet av de livsmedelsproducenter som vi har i länet….
bland annat… 

Vad vi har gjort för de medel vi fått förtroendet att förvalta 
och vilket resultat det har gett finns i form av projektrap-
porter på www.matvarden.se. Vi blickar nu framåt och har 
fått en medfinansiering från Region Gävleborg för ett nytt 
utvecklingsprojekt med start hösten 2015. 

Nu i februari månad färdigställer vi en ansökan till Tillväxt-
verket där medfinansieringen från Region Gävleborg ligger 
med som en del av de medel vi sökt för att kunna arbeta 
vidare i den takt vi hittills gjort. Vi hoppas på beslut i juni 
månad. Ansökningar och beslut kommer att löpande läggas 
ut på vår sida matvarden.se.

Från och med mars månad har vi ingen avlönad person 
som arbetar men föreningen kommer ändå att arbeta med 
Matmässan i Gasklockorna, de mobila produktionsvagnarna, 
medlemsaktivitet, uppdatering av vår hemsida m.m. 

Kontaktuppgifter:
Ordförande: Karin Ånöstam

Projektledare: Ylva Olofsson
Tel: 070-624 21 60 
epost: info@matvarden.se

Föreningens verksamhet 
och insatser under 2015

Hälsa på!
Det finns ett intresse för att besö-
ka varandras verksamheter. Byta 
erfarenhetet och idéer, träffas och 
få inspiration! Hör av dig om du vill 
att vi besöker din verksamhet så 
gör vi ett upplägg för våra medlem-
mar, maila nina@matvarden.se.

Välkommen till 
MatVärdens årsmöte på 

Lindarnas Gård i Lingbo! 
BOKA IN TISDAGKVÄLL DEN 24 MARS 

KLOCKAN 18.30

Vi skickar ut kallelse 
inom kort!


