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Arrangörer:  Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Västra Götalandsregionen, Hushållningssällskapen, Rådgivarna Sjuhärad, LRF, 
Sveriges lantbruksuniversitet och Jordbruksverket

3 FEBRUARI 2016 PÅ VARA KONSERTHUS

Tillväxtdagen i v
äs

t10 år
Til

lvä
xtdagen i väst



Program
08.30 Kaffe och möjlighet att besöka utställare och prata med föreläsare

09.00 Inledning 
 Landshövding Lars Bäckström 
 Regionråd Birgitta Losman

 Vill konsumenterna köpa svensk, ekologisk och lokal mat?
 Cecilia Ryegård, Agroidé

 Hur kan du sälja dina produkter till skolor och andra offentliga kök?
 Lena Orrvad, Götene, Skara och Vara kommuner och  
 Pernilla Fischerström, Länsstyrelsen

10.20 Fika och möjlighet att besöka utställare och prata med föreläsare

10.50 Nationell livsmedelsstrategi på gång 
 Maja Brännvall, Näringsdepartementet

 Handlingsplan för livsmedel och gröna näringar i Västra Götaland
 Berit Mattsson, Västra Götalandsregionen  
 Mirja Hjers, Länsstyrelsen

 Hejdå handeln! Nya roller för producent och konsument 
 Ann-Helen Meyer von Bremen, Utryck

 Varumärke med rätt känsla
 Eva Ossiansson, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

12.30 Lunch och möjlighet att besöka utställare och prata med föreläsare

13.40 Samarbete ger bättre försäljning
 Skafferi Värmland, Jonas Enström  
 Vänerlöjrom, Charlotte Backman och Thommy Möller 

 Så får vi mervärden i livsmedelskedjan  
 Karl-Petter Bergvall, Ramstad Gård 
 Gustav Ahlqvist och Karl Nilsson, Lammet & Bonden

14.40 Paus och möjlighet att besöka utställare och prata med föreläsare

15.10 Så får vi mervärden i livsmedelskedjan forts. 
 Anna och Svante Kaijser, Halltorps Gård 
 Magdalena och Olof Hermelin, Hermelins 

 Avslutning

16.00-16.30 Fika och möjlighet att besöka utställare och prata med föreläsare

Välkommen till Tillväxtdagen 3 februari! 
– Se möjligheterna i livsmedelskedjan
Tillväxtdagen är en samlad satsning för att utveckla västsvenska lantbruks- 
och landsbygdsföretag. Årets program handlar om hur du kan dra nytta av 
marknaden för att utveckla ditt företag långsiktigt och hållbart. Dagen vän-
der sig till dig som vill inspireras och ta mer betalt för dina produkter. 

Vi hoppas att dagen ger dig svar på frågor som
• Hur kan jag utnyttja en ökad efterfrågan på svenska, lokala och  

ekologiska livsmedel?

• Hur kan jag utveckla mitt företag för ökad lönsamhet?

• Vilka vägar finns det för mig som vill hitta nya affärsmöjligheter?

Du möter företagare som vågat tänka nytt och annorlunda. Du får inspireras
av tankar, idéer och goda exempel på hur andra företag har hittat vägar till 
nya marknader och möjligheter. Dagens föreläsare bidrar med kunskap och 
erfarenhet om efterfrågan på svenska livsmedel, hur trenderna ser ut och 
hur du når nya kunder. 

Årets tillväxtdag innehåller också en minimässa  
där du kan knyta kontakter och diskutera  
utveckling av ditt företag.

Varmt välkommen!
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Moderator under dagen är 
komikern och programledaren 
Jan Bylund. 

Tillväxtdagen i väst

10 år

Tillväxtdagen i väst



Presentation av föreläsare
Lars Bäckström är landshövding i Västra Götalands län. 

Birgitta Losman är ordförande i Regionutvecklingsnämnden i Västra Göta-
landsregionen. Nämnden har ansvar för att finansiera insatser för tillväxt och 
utveckling i Västra Götaland.  

Berit Mattsson är miljöstrateg inom livsmedel på Västra Götalandsregionen.

Mirja Hjers är tillförordnad landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands län. 

Maja Brännvall är politiskt sakkunnig hos landsbygdsminister Sven-Erik 
Bucht.

Journalisten, författaren och deltidsbonden Ann-Helen Meyer von Bremen 
har varit aktiv inom livsmedelsbranschen i över 20 år. På sin blogg  
”Hungry and angry” skriver hon om aktuella debatter kring mat. Tips till er 
företagare: gör inte som alla andra, utgå från dina egna förutsättningar. 

Cecilia Ryegård är redaktör för ekowebb där hon håller marknaden infor-
merad om den ekologiska livsmedelsbranschen. Tips till er företagare: våga 
tänka nytt och räkna på ekologiskt! 

Lena Orrvad jobbar som upphandlare för Götene, Skara och Vara. Hon har 
precis fått genom en offentlig upphandling där lokalproducerad mat är i fo-
kus. Tips till er företagare: upphandling är inget hinder – det är en möjlighet!

Pernilla Fischerström arbetar på Länsstyrelsen med att stötta kommuner 
och småskaliga producenter med mål att det ska bli mer lokalproducerad 
mat i samtliga 49 kommuner. Det är ett gemensamt projekt mellan Länssty-
relsen och Västra Götalandsregionen som startade i december 2015. 

Eva Ossiansson är en av Sveriges främsta varumärkesexperter och mest 
välkända varumärkesforskare. Hon brukar i media kallas för ”Varumärkesdok-
torn”. Varumärken är hennes passion  och den utgångspunkt varifrån affären 
skapas. 

Skafferi Värmland AB marknadsför, säljer och transporterar utvalda värm-
ländska livsmedel till butiker, restauranger och de offentliga köken. Jonas 
Enström från Hushållningssällskapet Värmland berättar mer om detta lång-
siktigta samarbete med företagare i länet.

Vänerlöjrom är en ekonomisk förening som består av 16 fiskare som alla har 
lång erfarenhet av hantverksmässig framställning av en kvalitetsprodukt. 
Föreningens ordförande Thommy Möller  och Charlotte Backman från 
Hushållningssällskapet Skaraborg berättar mer om detta samarbete för pro-
duktion, försäljning och marknadsföring.

Ramstad Gård drivs av Karl-Petter Bergvall. De ställde om från konventio-
nell till ekologisk produktion när de såg att  marknadens efterfrågan ökade. 
Den integrerade produktionen av KRAV-certifierade grisar ingår i samarbetet 
Jord på Trynet tillsammans med 23 andra producenter.    

Bröderna Gustav Ahlqvist och Karl Nilsson driver tillsammans företaget 
Lammet & Bonden AB, ett statsnära lantbruk på arrenderad mark. De satsar 
på långsiktigt hållbar köttproduktion med huvudsaklig uppfödning på na-
turbeten och försäljning i egen gårdsbutik. 

Anna och Svante Kaijser driver ett ekologiskt jordbruk och småskaligt me-
jeri med gårdsbutik ett stenkast utanför Trollhättan. Halltorps Mejeri tillver-
kar ostar på mjölk från egen getbesättning. I ett separat driftsbolag ligger 
växtodlingen med vallfröodling som specialitet. 

Magdalena och Olof Hermelin driver Hermelins utanför Skänninge som ett 
familjeföretag med flera ben att stå på. De odlar spannmål, ekologiska grön-
saker, potatis, gräsmattor och driver en gårdsbutik med lokalt producerade 
råvaror. Härnäst har de planer på solenergi, biobränsle och vad sägs om en 
gräsresa=grönsaksresa? 
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http://www.hungryandangry.se
http://www.ekoweb.nu/
http://upphandling24.se/god-mat-lonen-for-modan/
http://upphandling24.se/ska-oka-andelen-lokalproducerat/
http://varumarkesdoktorn.com/
http://varumarkesdoktorn.com/
http://www.skafferivarmland.se
http://hushallningssallskapet.se/om-oss/hushallningssallskapet-varmland/
http://www.vanerlojrom.net/
http://hushallningssallskapet.se/om-oss/hushallningssallskapet-skaraborg/
http://ramstadgrisen.se/
http://www.lammetochbonden.se/
http://www.halltorpsmejeri.se/
http://www.hermelins.se/
https://www.facebook.com/Tillväxtdagen-i-Väst-1624080011190837/ 


DEN OFFENTLIGA MÅLTIDEN

Tid och plats
Onsdag den 3 februari 2016, kl 8.30 - 16.30, Vara Konserthus 
Allégatan 45, Vara.

Upplysningar lämnas av Länsstyrelsen
Lena Björkqvist, tel 010-224 56 27, Jan Hill, tel 010-224 52 40, Jonna Kangas 
tel 010-224 56 95.

Utställare
Under dagen kan du besöka våra utställare. Där kan du knyta kontakter med 
organisationer som kan hjälpa dig på vägen till att tänka nytt och annorlun-
da. Du får också möjlighet att tala med dagens föreläsare. 

Kostnad 
500 kronor inklusive lunch och fika. Kostnaden kommer att faktureras, moms 
tillkommer. Tillväxtdagen kostar mer, men subventioneras av arrangörerna. 

Mat och fika 
Köket serverar lokala och ekologiska produkter där det är möjligt.  Dagens lunch; 
Ört- och vitlöksfylld fläskytterfilé med rotfruktsgratäng och rödvinsky. Ange aller-
gier eller avvikande kost vid anmälan.

Anmälan 
Anmälan senast den 27 januari via kurskalendern på www.kompass.lrf.se
(välj Kurs/Seminarium, kod 23453). Anmälan är bindande efter sista anmäl-
ningsdatum. Ange mailadress för att ta del av deltagarlistan för samåkning. 
Vid anmälan av större grupp eller om du inte har tillgång till Internet kan du 
kontakta Jonna Kangas på Länsstyrelsen, tel 010-224 56 95.

PRAKTISKA UPPLYSNINGAR

B SVERIGE
PORTO BETALT 
PORTO PAYÉ
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RETURADRESS
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Landsbygdsavdelningen
403 40 Göteborg 

http://www.kompass.lrf.se
mailto: jonna.kangas@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
http://ec.europa.eu/index_sv.htm
http://www.vgregion.se/
http://hushallningssallskapet.se/
http://www.radgivarna.nu/
http://www.lrf.se/
http://www.slu.se/
http://www.jordbruksverket.se/

