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Glöm inte att ansöka om utbetalning senast 1 december om du har
fått stöd till insatser på livsmedelsområdet
Har du beviljats stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011? Glöm då inte att skicka in din
ansökan om utbetalning tillsammans med en ekonomisk redovisning senast den 1 december
2011. Det är viktigt att din redovisning kommer in i tid så du inte riskerar att gå miste om stödet!
På www.jordbruksverket.se/livsmedelsstrategin under ”Blanketter” så hittar du de blanketter och
anvisningar som behövs för att lämna in en fullständig ekonomisk redovisning.

Jordbruksverket anordnar matlandsträff den 13 okt
Jordbruksverket arrangerar en matlandsträff i Jönköping den 13 oktober. Träffen riktar sig i
första hand till företag som driver nationella matprojekt. Syftet med träffen är att berätta om
projekt som jobbar med att föra fram Sverige som matland. Dagen blir ett tillfälle för
erfarenhetsutbyte samt ett tillfälle att skapa nya kontakter! Om du är intresserad av att delta
kontakta Anna Orestig på tel 036-15 61 36 eller anna.orestig@jordbruksverket.se

Nu söker vi nya spännande matprojekt
Till hösten planeras en ny ansökningsomgång för matprojekt som ska pågå under 2012. Du
kommer att kunna läsa om utlysningen på www.jordbruksverket.se/livsmedelsstrategin
Information om vilka ansökningstider som gäller och vilka områden som kommer att prioriteras
publiceras där inom kort. Du kan redan nu gå in och läsa om vem som kan söka stödet och vad
som krävs i övrigt.

Framtidsbygd på turné
Under våren och hösten 2011 håller projektet Framtidsbygd fem symposier under temat mat,
måltider och turism. Företagare och andra intressenter diskuterar hur vi gör lönsamma
måltidsupplevelser och hur vi tillsammans skapar Sverige det nya matlandet. Nästa symposium
är i Växjö den 14-15 september.
- Den bygd som inte har en tydlig och lockande lokal identitet syns inte heller på turistens
världskarta, säger Urban Laurin, projektledare för Framtidsbygd.
Läs mer om Framtidsbygd på www.framtidsbygd.se

Mässan Närproducerat utser bästa lokala produkten
Parallellt med Elmia Lantbruk Djur & Inomgård pågår mässan Elmia Närproducerat i Jönköping
den 19-22 oktober. Det är en fackmässa inom lokal mat, livsmedelsförädling och
landsbygdsturism. Den riktar sig till lantbrukare, aktörer från livsmedelsbranschen och
turismföretagare. Tävlingen Årets Närproducerade produkt är en del av mässan. Utmärkelsen
delas ut i fyra klasser; ost, bröd, sylt/marmelad och charkuteriprodukt. En jury kommer sedan att
bedöma tävlingsbidragen efter smak och lukt, men också efter ”Det nya matlandets” värderingar:
nyfikenhet, ärlighet, omtanke och kvalitet. Intresset för att lämna in produkter till tävlingen har
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vuxit sedan den arrangerades förra gången.
-Det är nog en avspegling av att intresset för närproducerad mat stiger i hela Sverige,
säger Maria Lindsäth, projektledare för mässan Elmia Närproducerat.
Läs mer om Elmia Närproducerat på www.elmia.se/sv/narproducerat

Matlandetkonferensen 2011
Snart är det dags för årets matlandetkonferens på Öland. Den 28-29 september samlas
politiker, intresseorganisationer, företagare och eldsjälar från hela matlandet för en
konferens på tema Framtidens matland, Sverige - det nya matlandet 2020.
–Det är en viktig arena för mig, mina medarbetare och näringen att diskutera de
utmaningar vi står inför för att Sverige ska bli bäst på mat i Europa, säger
landsbygdsminister Eskil Erlandsson, som inleder konferensen.

En safari mellan skolrestauranger
För några veckor sedan kom det en ny reportagebok om maten i våra skolkök. Annika
Unt Widell från Skolmatens vänner har rest runt i skolmatssverige och träffat stolta
skolkockar som delar med sig av sina recept och sina historier. Boken innehåller
reportage från 21 skolkök där vi bland annat kan följa med på älgjakt, snögrillning och
fisketur. Vi träffar producenter, kockar och beslutsfattare och får lyssna på deras
historier om hur de tillsammans jobbar för att servera bra måltider till skolbarnen.
Skolmatssafari riktar sig till beslutsfattare, kostchefer och skolkockar. Tanken är att
inspirera och motivera alla som vill arbeta med att förbättra skolmaten. I boken delar
varje skolrestaurang med sig av ett av sina favoritrecept lagat på en råvara, ofta med
regional anknytning. Projektet är finansierat med pengar från landsbygdsprogrammet.

Ruvar du på nya affärsidéer?
Då kan projektet 100 nya matföretag på 1 år vara ett projekt för dig. Marknadskillen Pär
Bergkvist hjälper 100 nya matföretag att komma på banan och starta upp verksamhet
inom måltidsområdet. Den 11/11 har det gått 1 år sedan projektet startade och då ska
han ha nått målet 100 nya matföretag.
-Nu börjar det bli bråttom och jag har kommit lite mer än halvvägs. Men jag har bestämt
mig för att klara det här, 100 nya matföretag ska startas innan jag är färdig. Däremot kan
det ta längre tid, i värsta fall, säger Pär Bergkvist.
Läs mer om 100 nya matföretag på 1 år www.100nyamatforetag.se
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Har du frågor?
Kontakta Team Matlandet på Jordbruksverket.
Maria Petersson 036-15 58 30, maria.petersson@jordbruksverket.se
Maria Jansson, 036-15 51 52, maria.jansson@jordbruksverket.se
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