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Här är miljonprojektet som ska ge nya livsmedel i norr. 
Nu ska Hushållningssällskapet skapa Kompetenscentrum 
Mat i Norr. – Jag vill ha en självklar arena där vi kan 
samarbeta för att höja både livsmedelsproduktionen i 
norr och det kollektiva självförtroendet hos alla som bor 
här uppe, säger matkonsulent Pelle Johansson.

2.2 miljoner under ett och ett 
halvt år. Så mycket pengar har 
Jordbruksverket beviljat till 
Hushållningssällskapets projekt 
Kompetenscentrum Mat i Norr. 
Det ska utveckla förädlingen 
inom livsmedelsföretagandet i 
norr samt leda till nya, innovativa 
produkter, nya marknader och 
ökad försäljning.
– Det här kommer att bli riktigt 
spännande. Vi ska genomföra ett 
flertal högkvalitativa kurser inom 
olika mathantverksområden och 
vi ska fokusera hårt på utveckling, 
innovationsprocesser och mark-
nadsföring. Jag kommer också att 
jobba så mycket jag hinner med 

nystartade företag som vill in i 
branschen och behöver rådgiv-
ning, säger matkonsulenten Pelle 
Johansson.

Johansson är projektledare och 
har stora planer för projektet. 
– Historiskt sett har vi, här uppe, 
fått se våra tillgångar skeppas 
söderut. Det spelar ingen roll om 
vi pratar om malmen, skogen, 
energin eller ungdomarna – det 
som varit bra har försvunnit och 
vi har fått skralt betalt för det. 
Det har naturligtvis påverkat oss 
i så måtto att vi drabbats av ett 
kollektivt dåligt självförtroende. 
Det som varit kvar här – männ-

iskor, maten, miljön – kan per 
definition inte vara något att ha, 
säger Johansson, som nu ser en 
ny gryning.

Som en del av detta vill han nu 
få igång ett kompetenscentrum 
i Hushållningssällskapets regi, 
dit livsmedelsföretagare från 
både Norr- och Västerbotten kan 
vända sig för att få rådgivning om 
allt som har med matproduktion 
att göra.
– Min vision är att skapa ett 
tydligt nav där man dels kan hitta 

information själv, dels få hjälp 
från Sverigeledande experter, 
och utveckla sina produkter och 
sitt företagande. Jag vill skapa en 
fysisk plats dit nystartade företag 
kan komma och testa sina idéer, 
dit rutinerade rävar kan komma 
och dela med sig av sina erfaren-
heter. Jag vill skapa en självklar 
arena där vi kan samarbeta för 
att höja både livsmedelsproduk-
tionen i norr och det kollektiva 
självförtroendet hos alla som bor 
här uppe, säger Johansson.

Regional stolthet, innovationer och nya 
marknader är receptet i nytt matprojekt

Vi erbjuder SAM-rådgivning
i Norrbotten och Västerbotten!
Hitta din rådgivare på www.hushallningssallskapet.se 
eller ring växeln 0920-244 180 så kopplar vi dig!

Älskar du bokföring?
Det gör nämligen vi. Och vi vill hjälpa dig. 

www.hushallningssallskapet.se 
0920-244 180 (vxl)

Behöver ditt företag hjälp av någon som kan branchen 
och skattereglerna? Välkommen att kontakta oss!

Här hittar du närproducerad 
och REKO mat i jul
REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalprodu-
cerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på 
en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter 
säljs direkt från producent till konsument. Enkelt och genialt! 

På hushallningssallskapet.se har vi samlat information om vilka 
REKO-ringar som är aktiva och vilka som är under uppstart. Surfa in 
och hitta din närmaste REKO-ring för en godare jul!



Om du vill avanmäla dig från detta utskick kontakta infonord@hushallningssallskapet.se

Telefon växel: 0920-244 180
www.facebook.com/hsbdac

www.hushallningssallskapet.se

Din genväg till 
kurser, seminarier 
och utbildningar.

www.facebook.com/hsbdac

Välkommen att kontakta oss!

Vi driver utvecklingen framåt
Aktuella projekt i norr

More NP BIZ – ett projekt i 
samverkan mellan universitet i 
norra Finland och LTU i Luleå, 
I projektet ska en demotork 
byggas vid Öjebyn Agro Park, 
för torkning av vilda och odlade 
växter. Även en mobil tork byggs. 
Anläggningarna ska vara till nytta 
för företag som förädlar vilda och 
odla växter för livsmedels-, hälso- 
och kosmetikaändamål.

Marknadssamverkan kött – 
genomförs i Västerbotten för att 
stödja samverkan mellan kött-
producenter för att identifiera och 
bearbeta nya marknader. 

Mat från Bonden – genomförs 
i Västerbotten som en utveckling 
av den mycket uppskattade ”Bon-
dens Egen Marknad”. Syftet är att 
hitta fler arenor för gemensam 
försäljning av småskaligt föräd-
lade lokala livsmedelsprodukter. 

Kompetenscentrum ”Mat i 
Norr” – syftet är att utveckla ett 
virtuellt och fysiskt kompetens-
centrum för förädling av lokala 
råvaror. Visionen är ett fysiskt 
centrum vid Öjebyn Agro Park 
med insatser som genomförs på 
olika platser i både Västerbotten 
och Norrbotten. Kompetens ska 
byggas i företagen och i sam-
verkan mellan olika regionala 
aktörer som gastronomiprogram-
met i Umeå samt olika lokala 
och regional beslutsfattare och 
stödstrukturer. 

Som medlem stödjer du vårt arbete för att utveckla 
landsbygdens företag. Här är några exempel på 
utvecklingsprojekt som vi driver just nu. 

Sågverk, risodling och olivoljetillverkare. 33 resenärer från Norr- 
och Västerbotten följde med på årets lantbruksresa till de italienska 
provinserna Lombardiet och Trentino Alto Adiges. Resenärerna är 
allihop aktiva inom de gröna näringarna och Hushållningssällskapets 
reseledare Veronica Landström är mycket nöjd med trippen.
– Jättespännande, vi fick lära oss mycket. Vi hade en bra guide som 
berättade mycket om det italienska vardagslivet och resesällskapet var 
fantastiskt trevligt. 

Ciao Italia

Läs mer om resan i medlemstidningen Gröna affärer nr 5 2019

DIPLOM
Tilldelat:

Tack för att ni hjälper till att hålla cancer 
borta från barn. Med ert stöd kommer vi närmare 
vår dröm om att alla barn med cancer överlever.

Thorbjörn Larsson
Generalsekreterare, Barncancerfonden

Julen 2019
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Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

God jul &
Gott nytt år!

   Hallå där! 
Håkan Landström, nygammal 
projektledare på Hushållningssäll-
skapet Norrbotten-Västerbotten 

Välkommen tillbaka! Var har 
du hållit hus?
– Jag började egentligen 2005 
men har under ett par år varit ute 
på andra uppdrag. Min tidigare 
roll var turismrådgivare, eller 
snarare landsbygdsutvecklare 
med fokus på jakt, fiske och pa-
ketering - ett arbete som bidrog 
till att flera nya företag växte fram 
och att flertalet spännande och 
viktiga utvecklingsprojekt kunde 
genomföras, såväl lokalt, natio-
nellt som internationellt. 

Vad blir din roll nu?
– Jag kommer att bidra med både 
kompetens och inspiration för en 
levande och hållbar landsbygd. 
Just nu är jag involverad i flera 
spännande satsningar som berör 
bland annat energieffektiv tork-
ning av vildväxande, turism och 
lokal mat. 

Övriga projekt pågår som 
planerat och några avslutas 
under 2020-21, eftersom vi 
går in i en ny programomgång 
och den gamla avslutas. 
Kontakta oss om det är något 
projekt som är intressant för 
dig och din verksamhet. 


