Jättemässa. Över
400 000 besökare
vandrar runt mässhallarna under Internationale
Grüne Woche i Berlin
för att provsmaka mer
än 100 000 produkter
från 1 700 utställare.

grüne Woche

Här säljs
Sverige

utställare på mäs
san

■ Matföretag i Sverig
es monter på årets
Grüne

Woche i Berlins jättem
ässa som
samlar både branschfo
lk och allmänhet från
hela världen:
Matrundan Österlen.
En kulinarisk mat
runda, arrangeras av
en förening med 39
företag. På mässan: Kiv
iks Musteri, Drakamöllans Gårdshotell, Pet
ersborgs Gård och
Olof Viktor.

jordbruksverket
satsar långsiktigt

Älg & more. ”Småländ
sk streetfood” –
 aret Evelyn och Micha
p
els älgburgare.
Föreningen Sveriges
Oberoende Småbryggerier. 36 hantv
erksbr yggerier över
hela Sverige. På mässa
n: Poppels Bryggeri,
Närke Kulturbryggeri,
Sahlins Brygghus,
Nääs Gårdsbryggeri,
Klackabacken,
Wermlands Brygghus
, Ängöl, Möllys och
Lundabryggeriet.
Mjödhamnen. Pionjä
r inom mjöd i Sverige
som både importerar
och tillverkar egna
produkter med honung
från svenska
biodlare.

Jordbruksverket storsatsar på tysk
jättemarknad. Ett bra initiativ enligt
de deltagande företagen. Men
effekterna på försäljningen kommer
först senare, tror de.
Text : pelle Johansson
Foto: Bernhard Ludewig/Jordbruksverket

I

nternationale Grüne Woche i Berlin anses vara den viktigaste konsumentmässan
för livsmedel, lantbruk och trädgård i Europa: 1 700 utställare, 100 000 produkter och
400 000 besökare. Här satsar Sverige, i form av
Jordbruksverket, på att under tre år etablera sig
som ett matland.
I den svenska montern ryms små och stora
livsmedelsföretag från Jokkmokk till Österlen.
Överlag är producenterna positiva – men det
gäller att ha rätt förväntningar.
– Det är ingen säljmässa. Konsumtionsmönstret skiljer sig markant jämfört med marknaderna i Sverige. Här är man ute efter att köpa
färdiga portioner och inte att få med sig grejer
hem, säger Roger Niemi från Tornedalens Renprodukter, och får medhåll av sina kolleger:
– Det är svårt för någon som aldrig varit här
att förstå hur ofantligt stor mässan är och hur
mycket fina produkter som finns här. Naturligtvis vill inte berlinarna släpa på påsar, de är snarare ute efter att äta sig igenom världens mat,
säger Karin Nordström, Jokkmokksbär.
Men det betyder inte att resan till mässan är

bortkastad. De svenska företagarna har träffat
nyckelpersoner inom både näringsliv, politik
och livsmedelsbranschen och knutit nya kon-
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Swedish Gourmet Foo
d. Prisbelönt inlagd
sill från svenska produ
center och hållbart
fiske.
Tornedalens Renprod
ukter. Familjeföretag
från Övertorneå, svensk
mästare i kallrökning.

Nätverkande. Per Pesula berättar om
sin rybsolja för svenske Tysklands
ambassadören Per Thöresson, Thomas
Dahlman från näringsdepartementet och
Håkan Henriksson, divisionsdirektör på
Jordbruksverket.

En smak av midnattssolen. Karin
Nordström och hennes företag
Jokkmokksbär är den svenska
monterns nordligaste deltagare.
Hon tycker det är viktigt att visa upp
Norrbotten.

takter som annars hade varit svåra att skapa.
– Det är ju det, nätverkandet. Visst, exportmarknaden är en möjlighet – men för mig har
det snarare handlat om att få kontakt med företagarna i södra Sverige, säger Karin Nordström.
Det här är andra året som Jordbruksverket

har en monter på Grüne Woche och företagarna
från Norrbotten deltar för första gången. Med
hjälp av Hushållningssällskapet har de sytt ihop
den gemensamma insatsen och hoppas kunna
skörda frukterna av att ha etablerat Norrbotten

Isak Niemi från
Tornedalens
Renprodukter
bullar upp.

som matdestination i det tyska medvetandet.
- I absoluta siffror blir det här en förlustaffär
för oss, inget snack om det. Men det finns ju andra värden här, säger Per Pesula, mjölkbonde
från Kukkola som också tillverkar senap och
rybsolja från egenodlade grödor.
Framför allt handlar det om att tyskarna,
nästa gång de sätter sig för att planera sin semester, ska ha ordet ”Norrbotten” någonstans
i bakhuvudet.
– Jag tror definitivt att det kan visa sig att besöksnäringen ökar tack vare att vi varit här. Vi är

Jokkmokksbär. Småsk
alig framställning av
sirap, te och marmelad
er som innehåller
lingon, blåbär och hjo
rtron.
Pesula Lantbruk. Od
lar egna senapsfrön
och rybs som förädlas
till rybsolja och
senap på gården i Kuk
kola.
Visit Trollhättan/Vän
ersborg. Ekoparken
Halle- och Hunneberg
strax utanför Troll
hättan, ett av Sveriges
mest älgtäta områden med goda chanse
r att möta skogens
konung. Erfarna guide
r på älgsafari.
Orkla Foods. Nordens
största aktör inom
dagligvaruhandel. Öv
er 40 varumärken,
på mässan Frödinge oc
h Anamma.

ju små, men tillsammans kan vi skapa något bra
för framtiden, säger Karin Nordström.
Roger Niemi håller med:
– Vi får se det på samma sätt som om vi hade
gjort en reklamfilm eller någon annan marknadsföringsgrej – på lång sikt. Effekterna av det här ser
vi nog inte förrän om ett år. ■

krönika

Annika Bergman
Företagare

En väl sammansatt
valberedning
gör skillanden

N

u är snart våren här och
med den stämmorna
i Hushållningssällskapen. Det är oftast trevliga
tillställningar och inte minst
viktiga: ett år ska läggas till
handlingar och nya förtroenden
ska klubbas igenom.
Innan dess ska det viktiga
valberedningsarbetet vara gjort.
Jag hade för en tid sedan det
stora nöjet att hålla en valberedningsdag för hushållningssällskapen. Det var en givande dag
för oss som var med och delade
kunskap och erfarenheter.

För styrelsen är strategi
planen det viktigaste styrdokumentet. Det ska det vara även för
valberedningen. Valberedningen
behöver ha en tydlig bild av vart
organisationen är på väg och
vad styrelsearbetet kräver som
helhet. Först därefter kan man
formulera vilka kompetenser
som krävs. Efter kompetens
identifiering kommer team
skapandet, byggandet av ett lag
med människor som har olika
egenskaper och förmågor, vars
helhet blir långt större än summan av varje individ.
Jag brukar säga att alla
styrelser behöver en Lennart
men inte två. Vad jag menar med
det? Jo, efter att ha arbetat med
Lennart E Bengtsson, Wapnö, så
inser jag vikten av att ha någon
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som tänker helt annorlunda,
någon som orkar ifrågasätta –
det är en viktig roll. Det räcker
med en person som tänker helt
utanför boxen, med två blir det
lätt rörigt.
Förlita er inte heller på att
”tiotaggarna” med lång styrelse
karriär alltid är de bästa rekryteringarna. Följande historia från
Ica stämmer till eftertanke.
Inom Ica har man en särskild
process för att utse nya handlare. När en av våra största hockeystjärnor kom hem från sin tid
i NHL ville han gärna investera
i en butik eller två. Han fick
tvärnej av Ica. Varför? kan man
undra. Han hade ju kapital och
gott renommé. Jo, med sin bakgrund, resonerade man, saknade
han drivet och lusten att gå allin i butiksägande. Vad jag vill ha
sagt är: hitta människorna med
största möjliga engagemang i
den verklighet som just ert Hushållningssällskap befinner sig i.
Valberedningsvalet är det
bortglömda valet. Vill vi ha bredare kompetenser i styrelser så
behöver också valberedningarna
spegla olika nätverk.
Deras arbete sker ofta i det
fördolda men blir ytterst synligt
om det inte fungerar. En väl
sammansatt valberedning med
genomtänkt arbetssätt gör skillnad. Stor skillnad. Det är där
standarden på styrelsen sätts.

Nominera årets medarbetare senast den 17 maj.
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