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Och var finns
Värmland?

Det händer mycket i Mat-Sverige. Regeringen har antagit ett handlingsprogram där Sverige ska
utvecklas till att bli Europas ”Nya Matland”. Genom ”god mat och upplevelser” ska 10.000 nya
jobb skapas. Jordbruksminister Eskil Erlandsson konstaterar att det nya matlandet måste byggas
underifrån, ur människors intresse för mat och engagemang i vad vi äter och hur vi tillagar det.
I detta finns förstås också Värmland och de företag som
producerar och förädlar livsmedel här. För att ta temperaturen på den värmländska livsmedelssektorn genomfördes, för första gången i Sverige, bedömningskonceptet
Husmansbord® strax före jul. Stora som små företag deltog
med allt från vardagsmat till exklusiva produkter.

Mångfalden, utbudet och kvaliteten överraskade deltagarna i den särskilt inbjudna bedömningspanelen. Men
panelen identifierade också tydliga utvecklingsområden.
Man tyckte bland annat att Värmland lyste förvånansvärt
mycket med sin frånvaro. (Läs mer på sidorna 4-8).

I början av 2009 intervjuades ett antal värmländska matprofiler om lågkonjunkturen och dess inverkan på värmländsk livsmedelsproduktion. Möt några av dem ett år senare om deras syn på den värmländska maten inför ett nytt
årtionde. (Läs mer på sidan 11-13).

Hur klarar sig Värmland
på det nya årtiondet?

Inbjudan: Packa Smart!

The Packaging Arena och Kil Innovation Food Arena arrangerar ett inspirationsmöte hur man på bästa sätt förpackar närproducerade livsmedel. (Läs mer på sidan 20).
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I den bästa av världar
Har varit på spaningsresa till sydligare nejder i Matlandet
Sverige. Spaningsresa och spaningsresa förresten. Vissa
stunder tycker jag det mer påminner om någon slags variant på industrispionage eller möjligen något hämtat från en
roman från det kalla krigets era. Bakom den väluppfostrade och intresserade fasad man som besökare anlägger finns
hela tiden en dold agenda att få tag i det där riktigt nya,
det som inger känslan av att vara banbrytande eller det där
lite hysch-hyschiga som kanske kan bli något riktigt stort.
Begreppet studiebesök är utmärkt för att egentligen dölja
att det överordnade intresset handlar om att få med sig så
mycket matnyttigt som tänkas kan – för att återanvändas
och uppgraderas på hemmaplan för framtiden.
Det är ungefär två år sedan jag senast åkte runt i den här
delen av landet på ett likartat sätt. Skillnaden då mot nu är
uppenbar. Det gror så det knakar bland matföretagare, entreprenörer och besjälade nyskapare. Intresset för att hålla
på med matproduktion som verkligen sticker ut och har
en klar, egen identitet har inte bara ökat, den har rusat i
höjden. Många är helt klart kallade, många ser möjligheter
och många arbetar målmedvetet för att skapa sig en framtid i den här sektorn.
Samtidigt slås jag av en sak. Oavsett om det handlar om
besök hos företagare på Västgötaslätten, utefter den halländska kusten eller i det ganska självsäkert matprofilerade
Skåne så tycks alla som hanterar mat ha fastnat i någon
form av kopieringstänkets förbannelse. Alla och envar återkommer till att just deras plätt på jorden ska bli Sveriges
svar på Toscana, att Solens Mat ska genomsyra den region
där de verkar eller att ”trakten är ett svenskt Provence”. Nu
är jag inte direkt oskyldig till den här sortens beskrivningar
– kan till och med ge exakt litteraturreferens ner till var på
sidan jag själv skrev just detta. Och jag förstår givetvis varför man använder den idémässiga draghjälpen från starka

europeiska regioner som blivit egna varumärken. Men likväl. Kommer jämförandet med andra att utveckla oss på
ett sätt som vi egentligen vill? Ökar kreativitet och nyskapande av att hela tiden ha en annan plats på jorden eller en
annan matkultur som riktmärke? Är det troligt att Sverige
blir Europas nya matland om vi hela tiden kopierar vad andra gör eller utgår från att någon annan sitter på den enda
manualen om hur man ska gå tillväga? Det finns förvisso
en enorm global marknad som tillverkar och saluför kopierade märkesvaror och som genom sin existens kanske
motsäger det jag skriver här. Kommersiellt framgångsrik
förvisso men särskilt profilerad, utstickande eller unik är
den inte. Och inom matsektorn kommer vi knappast att ta
position genom att säga att kopian är bättre än originalet.
Original är ändå alltid original.
Det är nog hög tid att vi ser oss själva lite mera ärligt i spegeln. Har den värmländska matproduktionen, och det vi
arbetar med här, tydliga italienska drag? Ser de som arbetar med den, eller de produkter som tas fram, ut som vore
de hämtade från en sydfransk saluhall? Doftar och smakar
det värmländska som livsmedlen gör på en bondemarknad
i Barcelona?
Den avgörande frågan blir om vill vi bygga på det vi själva
står för och gör, eller om vi hellre ser oss som en kopia av
något annat? Värmland kanske inte alls ska bli varken bättre, mer smakfull eller vackrare än Toscana eller Provence?
Värmland kanske ska bli helt outstanding på att vara just
Värmland? För vem skulle kunna slå oss i en sådan bedömning?
Jag har alltid sagt att vi ska sälja de bär vi har. Vi ska
inte utge oss för att vara något annat än det vi faktiskt är,
men vi ska vara bäst på det vi gör. Och vad som än händer ska vi
blomma lite mer idag än vad vi gjorde igår.

Petter A. Stordalen, Styrelseordförande Choice Hotels
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ekologiska marknaden

Allt mer ekologiska
livsmedel i Sverige
Vid Ekowebs marknadsseminarium i januari offentliggjordes siffror för 2009 års försäljning av ekologisk mat i Sverige och en prognos för 2010. Med ekologisk mat menas
här EU-ekologiskt eller KRAV-märkt. Man har studerat
försäljningsvärdet till kund. Efter rekordåret 2008 bävade
branschen inför krisens 2009. Man kunde dock snart andas
ut. Försäljningen ökade över alla kategorier. Under 2009
ökade värdet av ekologisk livsmedelsförsäljning med 1,1
miljarder kronor. Under 2009 var 3,1% av sålda livsmedel
ekologiska.

fierade. Effekten av ”skandaler” diskuterades också – ett
tydligt samband mellan ”rätt sorts skandal” och ökad
ekologisk försäljning kunde konstateras. Grisskandalen
medförde ökad försäljning av ekologisk skinka som närliggande exempel.

Detaljhandeln står för 80% av den totala ekologiska försäljningen – vilket motsvarar 5,7 miljarder kronor. Det
innebär att varje svensk inhandlade ekologiska varor för
635 kronor under 2009. Restaurant, storkök, kommuner
och övriga står för resterande 20% av den ekologiska försäljningen. Importen står för knappt hälften av värdet av
den ekologiska livsmedelsförsäljningen i Sverige. Stora
varugrupper som importeras är frukt- och grönt (1,3mdr),
torrvaror (1,3mdr) och alkohol (0,5mdr). Stora enskilda
produkter är kaffe och bananer.

Ännu tycks ingen se taket för hur stor ekomarknaden kan
bli. Vad som bromsar ökningen är bristen på råvara som
t.ex. ekologisk mjölk. Den ekologiska jordbruksmarken
räcker inte till trots att arealen omställd till ekologisk
ökade med 20% 2009. En annan bromsande faktor är att
producenterna alltid håller volymerna i underkant för att
undvika ett överskott. Ett sådant skulle riskera att ekologiska livsmedel säljs med underskott på den konventionella marknaden – vilket man till varje pris vill undvika.

Vi exporterar ganska lite ekologiskt. De flesta företag har
god avsättning på hemmamarknaden. Vi exporterar för
0,6mdr kronor främst till Danmark, Tyskland och England. Kött och spannmål är de största kategorierna. Den
låga svenska kronan ger exportföretagen ett gyllene tillfälle att ta marknadsandelar. Några företag med ekologisk
export är: Skånemejerier, Lantmännen, Finnerödja, Oatly,
Magnihill, Dafgård, Annas Pepparkakor, Scan, Polarica,
Fazer, Svenska Lantchips, Saltå Kvarn m.fl.
Sverige och Danmark är de länder som köper mest ekologiskt, andelsmässigt sett. Ett kuriosum är att ingången till
ekologisk konsumtion oftast är bananer, mjölk eller kaffe/te.
På seminariet diskuterades de nya certifieringar som dyker
upp t.ex. rättvisemärkt. Kanske finns en risk för inflation i
certifieringar, så att folk tröttnar – det bli svåröverskådligt
och trovärdigheten urholkas. Kanske är det bra med nya
befogade certifieringar som tar vara på mervärden. Man
kan också väga in aspekter som att närproducerat ger ekologiska mervärden och att vissa produkter säkerligen är
bra för ekologin/miljön utan att för den skull vara certi-

Ett annat ämne som är på tapeten är den försäljning som
inte detaljhandeln står för. Exempelvis torghandel och
prenumerationssystem (ex. hemkörda lådor). Försäljningen ökade starkt på dessa områden – i storleksordningen 7%.

Prognosen för ekologisk försäljning i Sverige 2010 är en
ökning med 8-12%.

Ibland undrar jag om vi
inte bara borde byta plats.
Ni stadsbor som älskar
vargar, hatar bilar och längtar efter
tysta vidder, vad sägs om att bygga
bo där önskemålen uppfylls – på
landet? Och ni glesbygdsbor som
kräver åtgärder för att slippa alltifrån myggor till vargar i närmiljön.
Har ni övervägt tätorten?
Ledarskribenten Sanna Rayman i SvD 5 januari 2010
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Tydligt sökarljus på
matsektorns möjligheter
Värmland först testa nytt koncept

En VD från köttbranschen, en vegetarian, en poet och åtta
ytterligare ”edsvurna” kvinnor och män blev de som genomförde Sverigepremiären av det helt nya bedömningskonceptet Husmansbord®, utvecklat och framtaget av entreprenören och företagaren Pelle Agorelius i Grythyttan.
De elva personerna hade inbjudits att ingå i den panel som
praktiskt genomförde bedömningarna av de produkter som
värmländska matföretag hade lämnat in. Pelle Agorelius
berättar hur idéen ursprungligen uppstod;
- En god vän, Bo Masser, berättade att han medverkat till
en bok om Knäckebröd. Tydligen ville medförfattaren och
kocken, Art Smith, som arbetat mycket med Oprah Winfrey, inte kalla det svenska brödet för Crispbread. För Art
var det självklart att Knäckebröd ska heta just Knäckebröd
även på engelska. Bo och jag resonerade vidare om hur
dumt det är att vi i Sverige inte ser vår egenart som värdefull, inte ens när andra uppskattar oss. Vi är inte tillräckligt självsäkra över vårt eget matarv, som redan finns och
inte behöver uppfinnas. En ytterlighet jag själv upplevt på
temat, bristande självsäkerhet, var att möta en ”Parmaskinka” från Sörmland på en workshop för matjournalister. Det är exakt som att möta en ”Falukorv” från Milano
i Rom, inget vidare tycker jag. Kalla maten för vad den är
(lufttorkad skinka), säg var den kommer ifrån (Sörmland),
vem som har gjort den (familjen …) och vad den innehåller (gris från egen gård). Det har aldrig varit fel, kommer
aldrig att bli.

- För många år sedan fick Masser Ivar Lo Johanssons personliga pris för den självbiografiska romanen Lyckliga
bröder. För mig som älskar ordlekar och metaforer föll det
sig så, att jag frågade Bo vad uppföljaren ska heta. Knäckebröder? Eller Knäckebröder vid Husmansbordet? Så föddes ordet, som blev ett koncept för att utveckla matens
mervärden.
Tanken med Husmansbords®- konceptet är alltså att det
ska stimulera matföretagare och entreprenörer att tydliggöra mervärden, egna kvaliteter och bli bättre på att förmedla den egna, och kanske regionens, identitet. Värmland fick möjligheten att bli ”testbädd” och därmed pröva
konceptet för första gången i verkligheten. Gensvaret från
den värmländska livsmedelsbranschen var överraskande
stort. Nästan 100 produkter lämnades in för bedömning.
Riktigt stora företag tillsammans med enmansföretag, breddprodukter
och exklusiva, nischade
produkter, korv och skinka tillsammans med unika ostar, färska örter, till
och med bakelser hade
letat sig fram tlll panelens bedömning.
Pelle Agorelius

K I L I N N O V A T I O N F O O D A R E N A . N Y H E T S magasin N U M M E R 1 / 2 0 1 0 . S I D A 5

husmansb ord ® värmland 2010

Efter Sverigepremiären fortsätter nu konceptet vidare ut i
landet.
- Jo, det stämmer, säger Pelle Agorelius. Efter Värmland
följer nu andra regioner, närmast Bergslagen med fem län
mot slutet av våren. På sikt hoppas jag att Husmansbord®
ska bli nationellt som resultat av regional verksamhet runtom i landet.
Upplägget i sig bygger på en jordnära arbetsmetodik. I
inbjudan till premiären i Karlstad den 14 december 2009
stod; ” Idéen är rätt enkel. Värmländska matföretag(are)
lämnar in de produkter som de själva tycker bör platsa i en
värmländsk råvarukorg. Tillsammans med en utsedd panel
genomförs en mervärdesanalys. De produkter som platsar
i mervärdesbedömningen lyfts in i den värmländska råvarukorgen”. Arrangemanget genomfördes i ett samarbete
mellan Pelle Agorelius och projektet VILDA här i Värmland. Därigenom fick både de produkter som kommit in
för bedömning och hela arrangemanget en inramning som
var värmländsk i ordets rätta mening och som också visade
hur viktigt det är med de sammantagna upplevelserna.
Konsumenterna blir alltmer noggranna med vad de stoppar
i sig. I dessa spartider växer dessutom intresset för att laga
mat hemma. Allt fler önskar att införskaffa sina råvaror
i sin närhet, både odlad färsk mat och mat som är förädlad på en gård eller i en livsmedelsindustri. Men hur fyller
egentligen dagens konsument sin varukorg? Finner människor det de söker i matvaruutbudet?
- Svaren på frågorna är olika, beroende på vem som tillfrågas, konstaterar Pelle Agorelius. Det är här det börjar
bli riktigt spännande. Vad vi väljer att stoppa i magen säger mer om vår personlighet än vad vi har för musiksmak,
vår klädstil och vilket parti vi röstar på. Många kanske
förväntar sig att myndigheterna ska förse oss med fakta
och relevant kunskap. Men ju mer nyfikna vi är, desto mer
upptäcker vi att vi faktiskt finner kunskapen hos varandra.
I mötet, och i kontrasterna mellan olika uppfattningar och
synsätt, finns kanske möjligheterna till bra val.

Den panel som bjöds in till Husmansbord® Värmland bestod av en mix av personer med erfarenhet inifrån matsektorn och människor som mer arbetat med upplevelser och
kultur. Ungefär hälften kom från Värmland, hälften bjöds
in utifrån. Ett genuint matintresse var förstås en gemensam
nämnare men också ett intresse för hur dagens mat egentligen presenteras för konsumenterna. Panelen kände inte
varandra, de hade inte träffats före bedömningen och de
visste egentligen ganska lite om upplägg och innehåll. Och
de mötte ett dignande bord värmländska produkter som de
skulle ta sig igenom under sex intensiva arbetstimmar.
- Vi ville skapa en situation som påminner om hur konsumenterna möter matvaruutbudet, berättar Pelle Agorelius.
I det korta ögonblick när konsumentens avgörande fälls
processas en rad aspekter i konsumentens huvud. Därför
har jag utvecklat en idé som jag lite högtravande kallat för
Tillämpad Mervärdesanalys, förklarat i relations-ekvationen U=B-F®. Formeln beskriver enkelt att ”upplevelsen är
summan av brukandet minus förväntningarna”. Tanken är
att den ska vara omsättningsbar för alla sammanhang där
det går att utvärdera förväntan, brukande (besök) och upplevelse (behållning).
Panelens uppdrag var alltså att arbeta sig igenom mervärdesanalysen, produkt för produkt. Varje paneldeltagare
fyllde i ett särskilt protokoll per produkt. Varje produkt
bedömdes slutligen om den vid just detta tillfälle kvalificerades till en plats på Husmansbord® Värmland 2010.
Dagen avrundades med att panelen, efter att ha lämnat sina
individuella protokoll, gemensamt gick runt och summerade sina intryck.
Det finns naturligtvis en enorm mängd intryck, konkreta
kommentarer och reflektioner från en dag som denna. Om
man kort ska sammanfatta panelens synpunkter så kan
man konstatera att Värmland visar upp en förvånansvärt
stor mångfald livsmedelsprodukter. I det som fanns med
den här gången fanns också många intressanta och oväntade produkter. Överlag uppvisade de värmländska livsmedelsföretagen en mycket hög produktkvalitet.
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Men panelen pekade också på utvecklingsområden;
Många produkter är väldigt anonyma där kommunikationen på produkt brister. Trots att vi är i en region med en
stark berättartradition är just berättandet ofta otydligt och
osynligt. Panelen fann brister i identitet och landskapskoppling. ”Ursprung saknas” eller är ”alltför vagt” var
återkommande kommentarer. Mycket av företagens fokus
finns på hemmamarknaden, det välkända och kanske inte
tillräckligt på att locka fler och nya kunder.
- Jag tycker slutsatserna är hoppingivande, säger Bo Thuberg, projektledare på KIFA och ansvarig för arrangemanget tillsammans med Carina Olsson, länshemslöjdskonsulenten. Vi går in i 2010-talet med ett rikt produktutbud och
hög kvalitet. Motsatsen hade varit rätt deprimerande. De
områden där panelen pekar på att något behöver göras är
också områden där vi har en bra erfarenhet att utveckla
samarbete kring. Ta Packaging Arena till exempel, och
kultursektorn för berättandet.
- Mycket av arbetet framöver kommer att handla om att
visa på hur företagen kan bli tydligare. Rätt enkla åtgärder
kan komma att lyfta produkterna rejält. Närmast arrangerar vi i samarbete med The Packaging Arena en workshop
om ”Packa Smart!” för producenter som vill saluföra sina
produkter som närproducerade.

andra intressen. Att ha ett kundkort på en butikskedja eller
ett klippkort på gymmet och massor med kokböcker om
bra mat är ingen garanti för att varken ekonomi eller hälsa
skall förbättras. Våra möjligheter är verktyg, våra egna
beslut är avgörande. Vi som jobbar med Husmansbord®
önskar att fler kan bli lite klokare på hur och varför man
gör sina val.
- Jag vill också poängtera att KIFA haft avgörande betydelse för att idéen så snabbt kommit från ord till handling.
Där finns en resurs som jag hoppas att Värmland utvecklar
vidare, avrundar Pelle Agorelius.

Alla de här människorna ska
prisas för sin ambition.
Björn Ståhlberg

Kommer Husmansbord® tillbaks till Värmland? Pelle Agorelius tvekar inte:
- Det är jag övertygad om. Hela idéen bygger ju på att starta en process där företagen på nytt kan visa upp både sådant som utvecklats och helt nya produkter. Men när nästa
tillfälle blir är ännu lite för tidigt att säga. Vi vill samla
erfarenhet från ytterligare regioner för att kunna förädla
och utveckla vårt koncept vidare.
- Värmland behöver den här sortens genomlysning, säger
Bo Thunberg. Det är ett ganska enkelt och samtidigt kul
sätt att få en bedömning av styrkor och svagheter. Och jag
tror själv att en mervärdesanalys kan stimulera till mycket
nytänkande och en hel del kreativitet.
Och Pelle Agorelius, vad hoppas du egentligen uppnå med
det här på sikt?
- Jag vill att vi snabbt skapar mer uppmärksamhet för bra
livsmedel, det är ju något som i stort sett alla vill. Husmansbord® kan komma att bli ett av verktygen.
- Det är viktigt att komma ihåg att en enskild företagare till
syvende och sist, inte kan förlita sig på att varken marknaden eller samhället tar vara på hans eller hennes intressen.
Ett medlemskap i ett förbund eller inköpet av en maskin
är bara verktyg, hur verktygen används är upp till den enskilde. En konsument sitter i samma situation, men med

Foto: David Lindeby
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”Den värmländska råvarukorgen”

Panelen

Varken Idoljuryn eller
Sverker Olofsson kommer
att finnas på plats. Vi tror
inte att man utvecklar och bygger
upp genom att kritisera, ranka något lågt eller till och med slänga
produkter i en soptunna. Vi tror att
de omdömen som kommer att lämnas till de medverkande blir bra
byggstenar för framtiden.
Ur inbjudan till Husmansbord® Värmland 2010
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Marie-Louise Danielsson-Tham, professor i livsmedelshygien vid Restauranghögskolan i Grythyttan.
Ella Nilsson, VD Svensk Köttinformation.
Claes-Göran Österlund, ordförande Rese- och Turistnäringen i Sverige samt ordförande i Östgötamjölk.
Björn Ståhlberg, köksmästare på Hennickehammars Herrgård.
Bengt Berg, poet och författare.
Birgit N. Nilsson, Svenska Bakrådet och matskribent.
Anna Forsberg Malm, lektor i litteraturvetenskap, forskar på tidningen Allt om Mat.
Marianne Johansson, Klässbols Linneväveri.
Mia Lindgren, Kravallslöjd.
Bo Göran Sjögren, krögare på restaurang Terrassen.
Inger Stinnerborn, Västanå Teater.
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intervju

Knut Lillienau

nyutnämnd matambassadör för Värmland
Får väl börja med att säga ”grattis”! Utnämning av regeringen och fin mottagning i Stockholm. Berätta, varför tillsätter man särskilda matambassadörer?
- För få hjälp med att sprida visionen om det nya matlandet. Det nya matlandet skall byggas underifrån och tanken
är väl att många olika typer av språkrör bidrar till att visionen sprids bättre. Man hoppas också på lokal publicitet.
Den här intervjun visar ju att det fungerar.
Hur tänker du jobba för att få Värmland att bli en del
av det nya matlandet?
-Värmland är redan en del av det nya matlandet. Projektet
Värmlandsmat och andra utvecklingsprojekt har redan lett
till nya arbetstillfällen inom småskalig livsmedelproduktion och matturism. Vårt företag Grön Ko startade för ett
och ett halvt år sedan och där arbetar nu 5 personer. Så
förutom att delta i olika forum och prata om visionen matlandet, vill jag fortsätta att utveckla Grön Ko och hoppas
att det skall inspirera andra att starta vidareförädling av
livsmedel. Saluhallen Grön Ko är i sig också en ambassadör för Värmländsk mat då vi idag som enda butik säljer
varor från 31 stycken lokala mindre producenter. Det är
allt från Hygns Vilt, Höjes Bröd och Carli Chocklad till
Kocklandas Dressing..
Hur ser du på de värmländska möjligheterna? Tänker
inte folk i första hand på landskap som Skåne, Gotland
och Jämtland när man pratar mat?

-Värmland har minst lika bra möjligheter som de landskapen. Då Värmland är ett mycket varierat landskap så
har vi tillgång till många olika råvaror och förädlingsmöjligheter. Skogen ger bär, svamp och vilt. Stora och små
sjöar ger både ädelfisk, insjöfisk och produkter som löjrom. Den varierade åkermarken ger allt från Svedjeråg,
till tradionell spannmålsodling. Betesmarken ger utrymme
för långsamtvuxna nötdjur som ger ett smakrikt och nyttigt kött. Mat är inte heller bara smaker och dofter. På
samma sätt som synen påverkar matlusten är historien och
bakgrunden viktiga parametrar. Så med den värmländska
berättartraditionen kan vi förmedla detta och skapa mervärden.
Närproducerat och allt som hör samman med detta
har ju en väldig nerv just nu. Tror du att detta är en
trend som kommer att falna?
- Ju högre levnadsstandard ju mer kunskapssökande blir
människan. Vi vill veta livsmedels sinnehåll och ursprung
och historien bakom maträtter. Mer kunskap gör också
att vi ifrågasätter det identitetslösa livsmedlet där vi varken känner till var det har producerats eller vad det är för
innehåll. Sedan kommer det alltid att vara en pendel som
slår fram och tillbaka men långsiktigt tror jag på livsmedel
med tydlig identitet. Ett bra exempel är vinindustrin som
har gått från enkla identitetslösa lantviner till Chateau
viner med tydlig identitet, bra historier och mycket kunskapsspridning.
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Vad är vi egentligen bra på?
Och vad behöver vi bli bättre på?
- Vi är bra på det hemtillverkade. Där har vi mångfalden
och traditionen från självhushållet med grönsaker, bär,
svamp och vilt. I den storskaliga livsmedelindustrin, ofta
kooperativägd, har mångfalden försvunnit. I korvens hemland Tyskland har varje stad ett slakteri och ett charkuteri.
Det skapar mångfald, konkurrens och kvalitet. Så vi behöver fler och mindre livsmedelsproducenter för att få mångfald, konkurrens och kvalitet.
Vi behöver också bli bättre på det vi pratade om tidigare,
att producera livsmedel med tydlig identitet. Vi behöver
också bli bättre på att lyfta fram våra råvarors mervärden.
Ibland pratar jag om landet köttklump. Mycket av köttets
kvalitetsinformation försvinner i de svenska slakterierna.
När man köper kött får man reda på ursprungsland och vart
det är slaktat. Den viktiga kvalitetsinformationen, köttras,
kön, ålder och fettansättning försvinner i hanteringen. Det
är något som jag vill ändra på. Tänk att äta en middag och
kunna berätta att det är en kviga av rasen Hereford och att
hon endast har ätit gräs.

Vi behöver
fler och mindre
livsmedelsproducenter.

Du driver ju också Grön Ko tillsammans med Christina Jonsson. Ska caféet och saluhallen i Värmlands Bro
bli platsen för ambassadörsmottagningar och allmänt
mingel nu?
- Vi vill fortsätta att utveckla Grön Ko. Det vi jobbar mest
med just nu är ett koncept med färdigmat av hög kvalitet.
Vi vill öka vår vidareförädlingsgrad för att bättre ta tillvara
de mervärden som finns i vårt långsamtvuxna gräsätarkött.
Vi vill också tillgodose det ökade behovet av kylda premiumrätter samtidigt som vi vill erbjuda fler varma rätter på
Grön Ko. Det blir ett fjärde ben och en viktig pusselbit i
vår ambition att vara en saluhall och bra vägkrog. Så om
någon vill äta Grön Ko’s långkok tillsammans med mig är
dom alltid välkomna till Värmlandsbro.
Tempot på marknaden är minst sagt högt. Om fem år,
vad tror du kommer att vara den största skillnaden för
matregionen Värmland jämfört med idag?
- Bättre vägkrogar, större mångfald av lokalproducerade
livsmedel av hög kvalitet, bättre offentlig mat som gärna
får komma från Grön Ko’s Långkoksfabrik i Säffle.

K n ut Li l lie n au
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Karin Höglund på Hygns Vilt, Torbjörn Andersson på Hemgården,
Björn Ståhlberg, Hennickehammars Herrgård, Anna och Gunnar Wilén, Ängebäcks Gård,
Ann- Kristin Johansson, riksdagsledamot (s), Steve Fredriksson, Konsum Värmland,
Anders Ramström, mjölkproducent Milko och Mattias Dahlman, Örtikultur.

Kan Värmland ta plats
i det Nya Matlandet?
Sverige ska ta en tydlig ledarposition när det gäller mat
och måltidsupplevelser. Regeringens intentioner är tydliga – Sverige ska bli Europas nya matland. Det betyder
att vi inte bara ska upp i jämnhöjd utan att vi också ska
slå kulinariskt klassiska kök som det franska, italienska
eller spanska. Nya pengar ska stimulera företagande och
entreprenörsskap, bland annat genom en förstärkning via
Landsbygdsprogrammet. Exportrådet och Visit Sweden
har också fått uppgiften att ta fram en kommunikations-

plattform för att förmedla bilden av Sverige – det nya matlandet. En målsättning med hyfsad ribbhöjd alltså. Jordbruksminister Eskil Erlandsson har återkommande betonat
att det Nya Matlandet ska förverkligas ”underifrån”. Var
kommer Värmland in i detta arbete? Vi har frågat några
värmländska personer i branschen eller som är med och
påverkar densamma hur de ser på ”matsektorn” på det
nya årtiondet och vad Värmland behöver göra för att ta en
tydlig position.

- Vad hoppas du för din egen verksamhet
inför det nya årtiondet?
- Vad behöver vi göra i Värmland för att
ta en tydlig position i matlandsarbetet?
Karin Höglund, Hygns Vilt:
Vi drivs av en vision. När vi närmade oss 2000-talet satsade vi stort och byggde ett av landets första
EU-godkända slakterier på gården. Under det kommande
årtiondet skulle intresset för viltkött av hög kvalitet öka.
Nu tio år senare satsar vi stort igen och bygger en ny anläggning för vidareförädling av viltköttet. Det skall vara
närproducerat, miljövänligt och produkterna skall ha identitet. Detta är den starka trend som bär oss in i 2010-talet.
Det blir en modern anläggning i anslutning till viltslakteriet med kött-/rökdel, stort restaurangkök och en mysig
gårdsbutik. Det är från den här anläggningen som verksamheten nu skall vidareutvecklas. Nu har vi möjlighet att
producera mer och med högre kvalitet, bara två meter från
hjorthägnen! Fler och fler människor blir medvetna om
vad de äter. Nu gäller det bara att få dem intresserade av
historien och hantverket bakom det. Vi hoppas att verksamheten kommer att utvecklas till att folk får en upplevelse när de äter våra produkter.

Det är dags att sluta diskutera och börja agera!
Värmland som matlandskap kommer aldrig att synas inifrån en möteslokal. Produkter behöver ut på marknaden för att se om de är konkurrenskraftiga. Förpackningar
är mycket viktigt. Det gäller att kolla vad som är modernt
och vad som säljer. Tre ledord är lugn, harmoni och stilrent. Det gäller att hitta en balans mellan att visa ursprung/
identitet men ändå kunna konkurrera på en storstads/internationell marknad. Värmland är ett starkt varumärke som
kan vidareutvecklas inte bara inom landets gränser.
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Torbjörn Andersson, Hemgården:
Jag hoppas att konsumenternas intresse att handla
Hemgårdens produkter fortsätter att öka både i och
utanför Värmland. Vi ska satsa vidare på den inslagna vägen med att stärka varumärket och utveckla nya spännande
charkprodukter och samtidigt bevara våra gamla traditioner med riktig rök, gamla recept och unika smaker, helt enkelt en god Värmländsk historia från Norra Råda. Vi börjar
bli lite trångbodda i vissa delar av lokalerna och behöver
därför hitta lösningar för att inte få flaskhalsar längre fram,
det hoppas jag att vi tillsammans med fastighetsägaren kan
lösa.
Jag tror att det är viktigt att få ut visionen till alla
som på något sätt jobbar med mat och kan påverka
vad som ska serveras i lunchmatsalen/gatuköket/restaurangen eller säljas i butikernas hyllor. Det ska finnas en
samsyn mellan alla led och att det är till gagn för oss alla
om vi lyckas nå visionen. Vi måste tala om vad möjligheterna är och visa på goda exempel som kan inspirera
och sprida positiva signaler – Värmland, ett spännande och
framåt matlän i måltidsriket Sverige.

Björn Ståhlberg, Hennickehammars Herrgård:
Vi hoppas att kunna utveckla vårt koncept med
herrgårdens historia då och nu till en helt unik
upplevelse framför allt vad det gäller fest- och bröllopsarrangemang samt att stärka konferens med guldkantpaket.
Genom att ha dessa ben att stå på vill vi kunna vara med
och utveckla våra fantastiska livsmedelsprodukter och
producenter till nya höjder.
Fortsätta med det arbete som hela tiden pågår men
att också bilda ”branchråd kvalitetssäkring” för att
bistå alla producenter så man snabbt och resurseffektivt
kan hitta rätt i sin verksamhet.

Anna och Gunnar Wilén, Ängebäcks Gård:
Vi fortsätter att utveckla gården, företaget och de
produkter vi producerar – för närvarande potatis,
jordgubbar och grönsaker. Vi lever i en värld som ständigt
förändras. Vi vill vara lyhörda för vad kunderna önskar. Vi
vill i första hand förse den lokala marknaden med mat av
hög kvalitet. Det vi jobbar med just nu är våra nya förpackningar för potatis där man lätt kan se vad påsen inehåller.
Detta arbete vill vi fortsätta med. Det handlar om att ge
produkterna en identitet. Det är roligt att driva företag!
Att synas i bruset bland alla tiotusentals produkter
i butikssortimentet är ett mastodontarbete. Självklart handlar det om att öka försäljningen. Men för att
göra detta krävs samarbete mellan producenter, butiker,
matskribenter, opinionsbildare och konsumenterna. Här
finns det mycket att göra! Både små och stora företag med
olika inriktningar behövs tillsammans.

Ann-Kristin Johansson, riksdagsledamot (s):
Jag hoppas på en frisk och livlig debatt om hur
och var maten produceras. Äta mer av svenskt och
lokalproducerat men också minska matavfallet. Idag står
vi inför stora utmaningar som berör livsmedel, allt från
klimatförändringar till var och hur maten produceras. Jag
vill se att ursprungsmärkning införs på alla livsmedel.
Konsumenterna ska kunna följa livsmedlets ursprung.
Det är också viktigt att det blir mer av inhemska råvaror.
Översynen av den framtida jordbrukspolitiken efter 2013
måste bli klok med möjligheter för jordbruk i hela Sverige/
Värmland. För mig är det också viktigt att vi för en diskussion om självförsörjningsmål för livsmedelsproduktion.
Viktigt också att politiken stöttar upp lokalproducerade
livsmedel inte minst genom att offentlig upphandling
möjliggör detta. Jag vill jobba för att öka konsumenternas
kunskap om mat där hem- och konsumentkunskapen uppgraderas i skolan, allt från lågstadiet till gymnasiet så att
våra unga blir kloka krititiska konsumenter. Mer av samverkan och samarbete!!!
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Ann-Kristin Johansson, riksdagsledamot (s):
Se till att vi får ett värmländskt slakteri. Menar vi
allvar med att vi ska ha ökad lokal produktion måste
mer av slakt och förädling ske i Värmland. Vi måste hitta
nya vägar att marknadsföra det vi producerar. Fler måste inse att matproduktion är viktig för Värmland. Därför
krävs det en livlig och aktiv debatt om mat och det värmländska landskapet som är så beroende av betande djur.
Politikerna måste inse potentialen av värmländsk livsmedelsproduktion. Värmland kan bli ett föregångslän när det
gäller lokal mat, vi har forskning, framåtsyftande lantbrukare, Konsum Värmland och inte minst KIFA.

Steve Fredriksson, Konsum Värmland:
Vi hoppas på att öka försäljningen från vår egen
livsmedelsindustri i Karlstad och Kil. Detta bland
annat genom att vi vill och har som mål att utöka vår
”export”, med det menar jag att sälja utanför landskapsgränsen. Vi håller just nu på med att planera hur vi skall
genomföra detta på ett bra sätt, vi vill helt enkelt att fler
ska få ”smaka på Värmland” och alla utmärkta varor som
produceras här.
Vi måste förtydliga samarbetet mellan oss som arbetar i livsmedelsindustrin i länet, oavsett om man
är ett småskaligt familjeföretag eller ett företag med större
verksamhet. Det är genom samverkan som vi kan stärka
entreprenörskap, tillväxt och företagandet. Med ett starkt
nätverk, där även myndigheter, bankväsendet och beslutsfattare ingår, har vi alla förutsättningar att skapa matens
Gnosjö här i Värmland. Goda förebilder i form av kluster
finns i andra branscher i länet. Vi kan ha dem som modell
och skapa ett ”matkluster” för småskalig och lokal livsmedelsindustri i Värmland. I en sådan konstilation behöver
vi ha en blandning av små och större företag som har sin
huvudproduktion i Värmland. För dom som redan säljer på
export utanför landskapsgränsen eller till och med exporterar till andra länder har vi mycket att lära av. Pengar som
kommer in i Värmland skapar förutsättningar för tillväxt.

Anders Ramström, mjölkproducent Milko:
För min egen verksamhet ser jag framför mig att
trenden med närproducerat gör att värdet på råvaran
ökar och därmed möjligheterna att öka lönsamheten samt
stärka banden till slutkund.
Människor i Sverige och utomlands uppfattar Värmland som positivt, med många beröringspunkter rent, naturligt och ”vilt”, vilket ger stora möjligheter att utveckla företagandet i livsmedelsektorn. För att Värmland
skall kunna utnyttja denna möjlighet och ta en position i
matlandsarbetet krävs att vi alla uppmuntrar entrepenörer,
stor som liten, vilka tar ett steg för att förädla produkter.
Uppmuntran kan innebära allt från att ge en klapp på ryggen till att myndigheter är snabbfotade och serviceinriktade så att företagarnas (förädlarnas) kreativitet och engagemang kan läggas på att sätta sina produkter på marknaden.
Vidare så krävs samordning och marknadsföring samt en
klar målbild så att vi kan bli en frontspelare i det nya matlandet. Alltså - en stor portion kreativitet från företagarna
och lika stor portion uppmuntran från de runt om kommer
att resultera i många portioner lunch och middag tillverkad
i Värmland av värmländska råvaror.

Mattias Dahlman, Örtikultur:
Vad jag hoppas på? Att det går att få en lönsamhet
på verksamheten så det blir mer leva än överleva.
Att vi kommer ett steg och förädlar mer, till exempel gör
pesto när det blir basilika över. Tar vara på spillet.
Det gäller ju att synas och göra saker som verkar
unika. En spontan idé, inte så genomtänkt kanske,
men men; En kedja med handelsplatser för lokal och kvalitetsmat, ett koncept som kan sprida sig och utgår från
Värmland, typ Trader Joes (www.traderjoes.com ).
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Hyrkor lär barn var köttet
kommer ifrån

Ny projektgrupp arbetar för
attraktivare bransch

Sent i höstas bildades landets första koförening i Södra
Sandby i Skåne. Föreningens ordförande, Linda Birkedal,
säger till TT att föreningens syfte med satsningen bland
annat är att lära barn ”hur allting hör ihop, att maten inte
blir till i affären”. Idéen är inte ny utan har importerats
från Danmark. Under våren 2010 hoppas föreningen ha
sju kvigor på bete, eventuellt på mark som tillhör Flyinge
Kungsgård i närområdet. Korna inhandlas i maj och ska
slaktas i oktober. Däremellan behöver de daglig tillsyn,
något som andelsinnehavarna ska svara för. Man planerar
insatsen till i snitt en vecka var. Målet är att föreningen ska
hyra 25 djur alternativt köpa in dem. Koföreningen planerar också att starta matlagningskurser. Kunskapen hos
dagens konsumenter är begränsad när det handlar om olika
styckningsdetaljer. Oxsvanssoppa från egen hyrd ko kanske kan komma på menyn?

Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största arbetsgivare. Ändå är det svårt att stimulera unga att söka högre
utbildningar med livsmedelsinriktning. Bland de anställda
i livsmedelsindustrin är endast två procent akademiker.
Inom verkstadsindustrin är motsvarande siffra tio procent.
Branschen själv har vid upprepade tillfällen konstaterat
att en högre akademisk nivå skulle stärka den långsiktiga
konkurrenskraften.

(Källa: TT resp. ATL november 2009).

Honung stängde flygplats
En flygplats i Kalifornien stängdes den 5 januari sedan man
hittat en väska med vad som bedömdes vara farligt innehåll. Efter kontakter och åtskilliga timmar visade sig väskan innehålla honung och flygplatsen kunde öppna igen.
Två säkerhetsvakter som luktat på innehållet fick föras till
sjukhus efter plötsligt illamående. Vi vet inte om illamåendet var verkligt eller om de anställda bara var nervösa,
uppger polisen. Kanske var händelsen ett bevis för riskerna med att slarva med kvalitet på livsmedel?
(Källa: SvT text 6 januari 2010)

Närproducerat på automat
I tretton städer i Tyskland finns nu varuautomater där man
kan köpa närproducerade ägg, potatis, ost och smör.
(Källa: Foodservice Aktuellt från Arla Foods).

Nu har Meny tagit initiativ till projektet ”Livsmedel – en
attraktiv bransch”. Syftet med projektet är att samla olika
nyckelaktörer med olika bakgrund och kompetens inom
livsmedel, ungdomskultur och kommunikation/information för att de ska förstå varandra bättre och därigenom
öka livsmedelsbranschens attraktionskraft. Med fler ungdomar som intresserar sig för livsmedelsbranschen ökar
statusen på livsmedelsutbildningar, från gymnasienivå till
forskarnivå.
I projektet ingår Bertil Elvin från Livsmedelsföretagen, Mia Werner från Skånes Livsmedelsakademi, Anna
Blücher från Linnéuniversitet i Kalmar, Helena Giertz
från Procordia, Örjan Klein, stjärnkock m m, Urban Nyberg från Steinbrenner & Nyberg, Cecilia Kullberg från
Björnerud Gård, Tina Zethraeus, SLU, Magnus Holmberg,
livsmedelsingenjör samt Anna-Karin Hallgren, Meny.
Örjan Klein drar paralleller med hur situationen var på
1960-talet;
- Då hade vi dåliga råvaror i Sverige. Vi på restaurangerna
var påtryckare för att det skulle bli bättre, och det blev det
verkligen. Idag kan vi se att de unga är påtryckare när det
gäller ekologiska varor bland annat. Där finns ett intresse
och engagemang som vi kan ta vara på.
(Källa: Livsmedel i Fokus 14 januari 2010).
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Vara ska bli storkökens
Grythyttan
Vara i Västergötland ska bli Sveriges nationella centrum
för den goda måltiden. Med tre miljoner som grundplåt,
en kompetent och branschkunnig arbetsgrupp och massor
av vilja ska Vara etableras som ett lärcentrum med utbildningar riktade till olika målgrupper och på olika nivåer.
Finansieringen kommer från Västra Götalandsregionen,
Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Tillväxt Skaraborg och
Vara kommun. Man siktar på att täcka allt från studier på
gymnasial nivå och vuxenutbildning till högskolenivån.
Även uppdragsutbildningar ingår i planerna. Utbildningscentrat ska vara igång inom två år.
- Det är dags att sluta tala om bara nutrition och livsmedelshygien när det gäller mat för unga och gamla. Visst
är det viktigt, men om inte maten smakar något och inte
serveras på ett trevligt sätt så spelar det ingen roll om den
är aldrig så näringsriktig, säger Leif Carlsson, verksamhetsansvarig vid Vara Lärcentrum. Carlsson betonar också
vårdpersonalens roll i att skapa matupplevelser inom
äldreomsorgen och sjukvården, något som alltför ofta
glöms bort.
(Källa: Restaurangvärlden, nätupplagan 22 januari

Svenska hushåll vill äta
mer råvaror, mindre heloch halvfabrikat
Undersökningsföretaget Novus Opinion har på uppdrag av
företaget Middagsfrid undersökt svenska hushålls syn på
hel- och halvfabrikat och deras matvanor. Undersökningen
visar bland annat att kunskapen om vad som är hel- eller
halvfabrikat är dålig och att fler vill äta mer riktiga råvaror
än vad de gör idag. Hela 74 procent av de 1000 tillfrågade
svarar att de vill förändra sina middagsvanor och att detta
främst handlar om att äta mer grönsaker (58 procent), använda mer riktiga råvaror (46 procent) och att äta mindre
tillsatser (39 procent). Hela 93 procent anser att hel- och
halvfabrikat påverkar näringshalten i maten negativt.
- Det här visar att svenska hushåll har viljan att äta mer varierat, mer näringsriktigt och även mer ekonomiskt fördelaktigt då hel- och halvfabrikat drar upp matkostnaderna.
Men undersökningen visar tyvärr också att kunskapen om
vad som är hel- och halvfabrikat är låg, säger Middagsfrids
grundare och VD Kicki Theander.
I undersökningen svarar till exempel 37 procent att tortellini inte är ett hel- eller halvfabrikat och hela 52 procent
tror inte att falukorv är ett hel- eller halvfabrikat. Motsvarande siffra för fiskpinnar är 11 procent, smaksatt crème
fraiche 46 procent, Skagenröra 18 procent och pesto 37
procent.
(Källa: Pressmeddelande från Middagsfrid 18 mars 2010)

Whisky från öst vann blindtest
Kineserna köper Volvo, marknaden översvämmas av asiatisk elektronik. Nu har till och med den legendariska skotska whiskytillverkningen fått skrämselhicka. Under ett
blindtest med några av världens främsta näsor gavs bättre
betyg till en whisky från Taiwan än till tre toppklassade
skotska märken. En av de som testade skotskt utbrast; ”Åh,
min gud” efter att tilldelad whiskysorten omdömet ”inte
matolja, inte dieselolja – symaskinsolja”. Den tid då man
bara kunde leva på gamla lagrar är helt klart förbi.
(Källa:Restarangvärlden Nr 2 2010)

fakta
Middagsfrid är exempel på en helt ny företeelse som snabbt
sprider sig i Sverige. Företaget startades hösten 2007 av
f.d. managementkonsulten, matentusiasten och trebarnsmamman Kicki Theander och har växt mycket snabbt. Idag
prenumererar 5 400 hushåll med fler än 20 000 personer
på företagets färdigplanerade matkassar med tillhörande
recept. Middagsfrid levererar idag i många av Sveriges
största orter och i Danmark och når för närvarande 53 procent av Sveriges befolkning. Middagsfrid blev utnämnd
till Årets Rookie i livsmedelsbranschen 2009.
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MARKNAD

Bondens Matbod –
ny butikkedja etableras
Finansmannen Olof Stenhammar, OM:s grundare, går in
som hälftenägare i Bondens Matbod, som säljer närproducerad mat från svenska gårdar. För aktierna betalar han
cirka 4 miljoner kronor. Sedan hösten 2007 har Bondens
Matbod haft en butik i Hötorgshallen i Stockholm. Nu invigs den andra butiken i den tänkta kedjeuppbyggnaden
i Sollentuna Centrum och under maj månad öppnas den
tredje på Siggesta Gård på norra Värmdö. Olof Stenhammar står bakom satsningen tillsammans med grundarparet
Charlotte och Kenneth Karlsson. I ICA-Nyheter säger
Charlotte och Kenneth Karlsson att de nu i första hand
vill utveckla sortimentet och låta varje butik hitta sin egen
särart. Sollentunabutiken kommer till exempel att erbjuda
färdiglagad husmanskost, tillredd i Siggesta Gårds stora
restaurangkök. Siggesta blir därmed basen för att även
kunna erbjuda färdiglagat och hemlagat. Ambitionen är
att sälja mat från alla landskap i Sverige. Produkterna ska
vara producerade i Sverige av svenska råvaror och sortimentet kan variera efter säsong.
- En viktig del av vår affärsidé är att sprida information
och kunskap om varornas ursprung, tillverkning och innehåll samt att bygga långsiktiga relationer med våra kunder
och leverantörer och vara en naturlig länk mellan dessa,
säger Olof Stenhammar.

Ny lanthandel på nätet
Martina Peterson som var med och byggde upp matsajten Tasteline under åren 2000 till 2008 lanserar nu www.
lanthandeln.se . Utgångspunkten för den nya funktionen är
att det i Sverige saknas en sajt med ett tydligt varumärke
som guidar till och säljer den regionala maten. Tanken med
Lanthandeln.se är att sajten ska bli den naturliga mötesplatsen mellan producenter och matintresserade konsumenter.
Man börjar med att bygga upp en guidad tjänst till de regionala producenterna för att i fas II öppna upp för handel.
I en kommentar säger Martina Peterson att ”vi som arbetar med Lanthandeln.se är övertygade om att Sverige har
alla förutsättningar att lyckas med visionen att bli Europas
nya matland. Men vi är också övertygade om att vägen dit
handlar om att knyta samman producenter av det lokala
och det traditionella med dagens konsumentbeteende. Och
dagens konsumentbeteende innebär att vi är många som
vänder oss till nätet för att skaffa information som hjälper
oss i våra köpbeslut, eller för att handla direkt.

Företaget bakom Lanthandeln.se heter Internetbutiken
Lanthandeln Sonarp AB och drivs av Martina Petersom
från Business Incubator på Science Park i Jönköping. Sonarp är namnet på den gård strax söder om Jönköping där
Martina Peterson är bosatt.

Rekordmånga bönder vill satsa
på KRAV-produktion
Under fjolåret ökade mängden jordbruksmark som är i
karens för omställning till KRAV-odling med 71 procent.
Det är den största ökningen på fem år. Siffrorna framgår
av KRAVs marknadsrapport för 2010 (www.krav.se) . I
dagsläget odlas 316.000 hektar jordbruksmark, inklusive
karens, enligt KRAVs bestämmelser.
- Det är roligt att lantbrukarna vågar ställa om och att de
ser att förutsättningarna för lönsamhet i ekologiskt lantbruk förbättrats under de senaste åren, säger Pia Högström,
marknadschef vid KRAV.

begrepp

Tydligare besked
till konsumenten med
nytt begrepp
Wapnö Mjölk utanför Halmstad är på många sätt en föregångare och innovatör i den svenska mejeribranschen.
Med sina 2.000 kor är Wapnö en av landets största gårdar
men samtidigt ett av landets minsta mejerier. Bolagets VD,
Lennart E Bengtsson meddelar nu att företaget är först
med att varumärkesregistrera Härodlat och Härproducerat!
Lennart E Bengtsson skriver på sin blogg att detta ”betyder
mycket för oss då vi under en tid ställt oss frågan: Hur
lokala är egentligen produkter med benämningen närproducerat, lokalt, äkta vara, från jord till bord, ekologiskt
osv. I dessa begrepp finns det ingen uppgift om var maten
kommer ifrån. Härproducerat ska ge tydligare besked till
konsumenten. Härproducerat står för att råvaran finns där
förädlingen sker. Hela produktionen sker i ett gemensamt
företag som skapar arbetstillfällen på platsen.”
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ny märkning

FORSKNING

Orange hjärta signalerar
naturlig mat

Varför gör inte konsumenterna
som de säger?

Ett orange hjärta är den senaste symbolen på matmarknaden. Bakom märket står företaget LCHF Sweden AB
som med märket vill signalera ”Bra mat för människan”.
Företagets VD, Paul Wisén, säger att märkningen är ett
sätt att ”få tillbaka naturlig mat med bra råvaror, få eller
inga tillsatser, bra omega 3/56-fördelning, en mycket ringa
mängd kolhydrater och den mesta energin från naturligt
fett”. Produkter som märks med det orange hjärtat har genomgått en kvalitetsanalys där ett råd utan ledamöter från
livsmedelsföretag eller lobbyorganisationer har studerat
produktens innehåll, energisammansättning och produktionsprocess. Först ut på marknaden med det nya märket är
fem kylda färdigrätter från företaget Vilda Smaker i Norr
AB. Expertrådet har även certifierat Norrbeteskött som
man anser står för rent ”gräskött”.

Många konsumenter kommer inte hem med de varor i
matkassarna som de hade tänkt sig. De anser att de borde
handla på ett visst sätt, men i verkligheten blir det inte så.
Gapet mellan intention och praktik uppstår ofta när tiden
eller pengarna inte räcker till. I en studie utförd vid Stockholms universitet har småbarnsfamiljer, tonårsfamiljer
och familjer med utflugna barn intervjuats. Forskarna har
kompletterat intervjuerna med kvittoinsamling och med
deltagande i konsumenternas shoppingrundor. Hälften av
småbarnsfamiljerna har svårt att leva upp till någon eller
några av de intentioner man har. Allra svårast har tonårsfamiljerna där hela 70 procent upplever ett gap mellan intention och handling.

(Källa; KöttBranschen Nr 3/2010)
ny märkning

Nyttighetsätare oroas mest
Undersökningsföretaget You Gov har undersökt nordiska
konsumenters syn på maten. Rapporten ”Innehållet i våra
livsmedel” presenterades vid den Stora Matdagen i Stockholm i februari. Tillsatsdebatten har satt sina spår bland
fr.a. svenska konsumenter; hela 24 procent säger att de är
oroade över tillsatsfloran. Men kunskaperna brister. Endast
15 procent anser sig ha goda kunskaper om tillsatser. Var
tredje tillfrågad tror att alla E-nummer är en konstgjord
tillsats. En majoritet vill ha hållbarhet men inga konserveringsmedel. Förtroendet för svensk livsmedelsindustri
liksom för myndighetskontrollen är på en låg nivå, dock
slagen av en ännu lägre nivå för den europeiska livsmedelsindustrin. Trots den intensiva mediala klimatdebatten
säger sex av tio konsumenter nej till att äta mindre kött för
att vara mera klimatvänliga, 14 procent kan tänka sig detta. 40 procent svarar nej på frågan om de känner sig trygga med det svenska djurskyddet. Nyckelhålet och KRAV
är de mest kända märkningarna, med Rättvisemärkt på en
tredje plats.
(Källa: Fri Köpenskap 10 februari 2010)

För småbarns- och tonårsfamiljer är tid och pengar ofta ett
hinder för att laga mat från grunden. Det finns också osäkerhet kring vad som är hälsosamt. Liknande synpunkter
framförs bland de intervjuade barnfamiljerna kring ekologiska produkter där man är otrygg om dessa verkligen är
bättre än konventionellt framställda, särskilt ur miljösynpunkt. Kunskaperna brister – särskilt saknas kunskaper om
grönsaker i stor utsträckning.
Många hushåll föredrar svenskt kött som anses vara av
bättre kvalitet. Ändå köper man ofta annat kött som håller
lägre priser.
De intervjuade konsumenterna är medvetna om att de inte
håller en rak linje i sin shopping. Detta hanteras med hjälp
av en uppsättning bortförklaringsstrategier. Dessa kan
handla om flera saker; konsumenten handlar sporadiskt i
enlighet med sina intentioner och kan på så sätt kompensera sig för övrig tid då han/hon agerar på annat sätt. Ofta
väljer kunder att inte välja enligt sina intentioner och hänvisar då till omständigheter utanför sin kontroll. En tredje
variant är att göra ångestreducerande val, till exempel att
överdriva hälsonyttan vid köp av en ekologisk vara för att
dämpa ångesten över det högre priset. Inom familjen kan
man också välja specifika strategier. Detta kan handla om
att intentioner som näringsriktigt och varierad kost får stå
tillbaka för ambitionen att alla i familjen ska äta.
(Källa: Rapporten Varför skiljer sig intention från handling vid
val av livsmedel? från forskningsprojektet Måltidens intressenter,
finansierat av Handelns Utvecklingsråd (HUR). Projektledare
är Ekon.Dr Maria Frostling-Henningsson vid Institutionen för
reklam och PR vid Stockholms universitet. Rapporten finns som
pdf-fil på www.hur.nu )
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omvärld

Halaltrenden allt
starkare
Den franska snabbmatskedjan Quick saluför nu hamburgare av enbart halalslaktat kött och med rökt kalkonkött
istället för baconskivor. Man börjar med att testa det nya
konceptet på åtta av sina 362 restauranger. Den nya kommersiell-kulturella satsningen fungerar väl enligt rapporter. Reaktionerna på politiskt håll har dock blivit starka.
Den socialistiske borgmästaren i nordfranska Roubaix,
René Vandierendonck, har både stämt snabbmatskedjan
för diskriminering och lämnat klagomål till Frankrikes
diskrimineringsmyndighet. Han drar sig inte för att beteckna Quicks satsning som en ny form av apartheid. Han
får också stöd av den franske jordbruksministern Bruno le
Maire som menar att när man drar in allt griskött från en
restaurang som är öppen för allmänheten ”så hamnar man
i ett etiskt minoritetstänkande”.
Samtidigt växer den franska halalmarknaden så det knakar,
en barometer på ett globalt fenomen för övrigt. Världens
1,6 miljarder muslimer är, som konstateras i flera mediekommentarer, yngre och rikare än någonsin och ivriga
konsumenter. Den globala halalmarknaden domineras av
multinationella företag som Nestlé och KFC men sektorn
”islamvänliga produkter” ökar också hos mindre företag.
På marknaden finns det idag allt från kosmetika utan alkohol och djurfettrer, hotell utan alkohol, diskomusik och
lättklädda kvinnor, möbler, tidskrifter – och som sagt ett
växande utbud på livsmedelsmarknaden. Mobiltelefonbranschen som väl allmänt får sägas vara mera lättrörlig
har responderat på efterfrågan genom att lansera mobiltelefoner med automatisk riktning mot Mecka och med
Koranen nedladdad vid leverans.
(Källa; Svd 12 mars 2010 samt KöttBranschen Nr 3/2010).
spaning

Kina ökar importen
av nötkött
Kinas import av nötkött, som tredubblades under 2009,
kommer att öka ytterligare 30 procent till 30.000 ton 2010.
Därmed väntas Kina bli en nettoimportör av nötkött. Det
är det höga priset på kinesiskt nötkött som lockar till ökad
import, skriver Jordbruksaktuellt. Kinas import av levande
nötkreatur kommer också att stiga, enligt prognoserna med
25 procent till 45.000 djur. Anledningen är att Kina fortsätter arbetet med att återuppbygga sin besättning efter den
slakt som följde på melaminskandalen 2008. Då slaktades
mer än en miljon mjölkkor.
(Källa; Jordbruksaktuellt 11 mars 2010)
EKONOMI

Samarbete kring affärssystem
för småskaliga livsmedelsproducenter
Affärsutvecklare Tomas Ax på LRF Konsult arbetar tillsammans med KIFA med att finna affärssystem för småskaliga livsmedelsproducenter. Bakgrunden till projektet är
att livsmedelsproducenter oavsett storlek har behov av att
kvalitetssäkra sin produktion och logistikprocess bland annat genom att kunna se kopplingar mellan en viss råvaras
egenskaper och en färdig produkt som säljs till konsument.
Systemhjälp för att hantera denna problematik finns men
är ofta relativt komplex och för dyr för de små livsmedelsproducenterna. Tanken med projektet är att sammanföra
flera livsmedelsproducenter med IT-företag och klustret
Compare kring en gemensam lösning för att på detta sätt
skapa en win-win situation. Livsmedelsproducenterna får
tillgång till en bred funktionalitet till en relativt låg kostnad
samtidigt som IT-bolagen får tillgång till en kundbas som
är tillräckligt attraktiv för att utveckla programvaror till.
EXTRA

Innovativa ölidéer!
Öl tillhör en av de klassiska grundbultarna i studenttillvaron. Universitetet i Nottingham har insett detta och bygger
nu ett mikrobryggeri på sitt campus. Den officiella förklaringen är inte att få kvalitetsöl till pubarna inom området
utan att stimulera universitetets forskning om hur energiåtgången vid ölbryggning kan minskas. En idé att importera
till Karlstads Universitet – och därmed få igång en regional ny ölproduktion?
(Källa: Times Higher Education).

Grisslakt åter i Värmland
Lekvattnet Gris AB har börjat leverera grisar till Bergquist
Chark i Torsby, för närvarande cirka 10 stycken per vecka.
Bergquist Chark levererar främst sina varor till butikerna i
Torsby med omnejd men även till en del butiker på andra
orter i Värmland, t.ex. Bondenära AB. Fram till nu har företaget arbetat med nöt- och hästkött, men nu satsar man
alltså även på närproducerat griskött.
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Risk eller nytta?
Livsmedelstillsatser i fokus
på seminarium.
Debatten om tillsatser har varit intensiv under senare år.
Speglar debatten verkligheten och hur ser avvägningen
mellan risk och nytta egentligen ut? För att reda upp i
begreppen arrangerade KIFA, i samarbete med Konsum Värmland, i september 2009 ett seminarium med
Marie-Louise Danielsson-Tham, till vardags professor
i livsmedelshygien vid Restauranghögskolan i Grythyttan. Danielsson-Tham är känd för en bredare publik genom städprogrammet Rent Hus
i TV4.

För ett drygt år sedan skrev Marie-Louise DanielssonTham en artikel på DN Debatt, ”Utan tillsatser i maten
riskerar vi att dö”. Artikeln fick stor uppmärksamhet eftersom den hade ett annat fokus och tonläge än den ”tillsatsfria” debatt som förs i medierna. Danielsson-Tham menar
att det finns många myter och missuppfattningar och att
det är viktigt att basera sina ställningstaganden på kunskap
och fakta.

Över hälften av svenskarna oroar
sig för innehållet i maten och
mest oroar vi oss för tillsatser.
Enligt en undersökning gjord på
uppdrag av Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien väljer två
tredjedelar bort varor med för
många tillsatser. Mest medvetna
och skeptiska är högutbildade
kvinnor över 50 år, medan män,
ungdomar och lågutbildade bryr
sig mindre eller inte alls.

På seminariet fick deltagarna en
grundlig och pedagogisk genomgång av de tillsatser som finns i
livsmedel. De olika E-serierna
presenterades. Danielsson-Tham
konstaterade att flera av de tillsatser, konserveringsmedel, färgoch smakämnen och sötningsmedel som har E-beteckningar är
samma tillsatser konsumenterna
själva inte tvekar att använda
hemma. Tas de bort behöver de
ersättas med något annat för att
maten ska vara ätbar.
Fakta E-nummer: Livsmedelsverket
www.slv.se

Foto: Helena Karlsson, NWT

Det finns till exempel hög halt av bensoesyra i lingon.
Det är samma sak som E 210.

K I L I N N O V A T I O N F O O D A R E N A . N Y H E T S magasin N U M M E R 1 / 2 0 1 0 . S I D A 2 0

övrigt

Värmländsk Bondemarknad
Den värmländska bondemarknaden på Stora Torget i Karlstad fortsätter! Boka in ett kom-ihåg i almanackan 8 maj, 5
juni och 3 juli. Dessutom alla lördagar i augusti och under
Persmäss.

Kommande
kurser
i Skafferiet
• Rökning av kött, 4-5 maj.
1.100 kronor + moms/deltagare.

• Studieresa till Wästgötarna i början av juni.
Se www.wastgotarna.se

• Inredning av gårdsbutik – utemiljön.
Datum ännu ej fastlagt.

För ytterligare information, kontakta Margareta Edsgård
på Hushållningssällskapet (tel. 054-545625)
eller besök www.hush.se/varmland.

I ny kostym!
Vårt nyhetsbrev uppgraderas och blir nu ett
nyhetsmagasin. Under året kommer nyhetsmagasinet att kompletteras med en kort nyhets-funktion som förmedlas via mail. På så
sätt hoppas vi både kunna ge fördjupande
information om marknad och trender samtidigt som vi bidrar till att uppmärksamma
våra nätverk på intressanta nyheter.
Nyhetsmagasinet Innovation Food ges ut en gång i kvartalet av Kil
Innovation Food Arena (KIFA). som bildats för att skapa ett kompetens- och utvecklingscentrum för den värmländska livsmedelssektorn. Visionen är att tillsammans med företag och organisationer
inom branschen stärka den värmländska matprofilen. Värmland
ska bli ledande på att utveckla landsbygdsföretag inom sektorn
närproducerade livsmedel och på sikt bli en region som lyser klart
på en nordeuropeisk matkarta. Kils kommun är projektägare.
Ansvarig utgivare: Kommunchef Jan-Olov Ragnarsson.
Redaktör: Bo Thunberg, tel. 076-10 30 880 eller bo.thunberg@kil.se .
Produktion: GIDÈ Illustration & Design
Foto (där inte annat anges): Christer Höglund
Om Du önskar avbeställa nyhetsbrevet, v v skicka ett mail till
catharina.flygh@kil.se

www.innovationfood.se

