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Matlandet nr. 4
Nu finns nya pengar att söka!

”Stöd till insatser på livsmedelsområdet” har varit en lyckad satsning som ett medel för att vi
tillsammans ska nå visionen Sverige – det nya matlandet. Nu finns nya pengar att söka och nya
möjligheter för oss att tillsammans fortsätta resan mot visionen.
Utlysningen av pengarna publicerades i början av oktober och sista ansökningsdag för nästa års
projekt är den 12 november 2012. Anledningen till att vi utlyst pengarna tidigare i år är att de
sökande ska få sina beslut redan i början av januari. Detta innebär att tiden för genomförandet av
projekten förlängs och att stödmottagarna förhoppningsvis kan genomföra fler aktiviteter än vad
de annars hade hunnit med.
I årets utlysning kommer projekten prioriteras utifrån tre nyckelord; samverkan, innovation samt
efterfrågan och konsumentbehov.
Vi på Jordbruksverket ser fram emot alla nya ansökningar och hoppas att fler vill vara med och
göra Sverige till ett matland i världsklass.
Här hittar du ansökningsblanketter och anvisningar.

Lyckad matkonferens
Årets Matlandetkonferens ägde rum 26-27 september på Öland i anslutning till Ölands
Skördefest. Temat för konferensen var primärproduktion. Det blev en mycket lyckad tillställning
med Erik Blix som moderator och många intressanta föredrag och diskussioner. Bland annat
delades de cirka 180 deltagarna upp i grupper för att diskutera hur svenska råvaror kan bli mer
attraktiva i matlandets olika områden. Du kan läsa mer om konferensen på matlandetbloggen och
på regeringens sida om matlandet.
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Bli en sockerbagare
De flesta av oss har säkert någon gång i sitt liv sjungit denna visa:
”En sockerbagare här bor i staden, han bakar kakor mest hela dagen. Han bakar stora,
han bakar små, han bakar några med socker på.”
I ett av Jordbruksverkets pågående matlandsprojekt vill man locka fler unga att bli
bagare och konditorer. I projektet, som drivs av Sveriges Bagare och Konditorer, har
man tagit fram en inspirationsfilm som vänder sig till skolungdomar. Filmen visar upp
fördelarna med bagar- och konditoryrket för att motivera unga att söka till utbildningen.
Se filmen här

Aktuellt från Jordbruksverket
Slutredovisning av projekt 2012
Matprojekten inom livsmedelområdet för 2012 börjar närma sig slutet och det är snart
dags att lämna in slutredovisningar. Det ska bli intressant att se alla dessa satsningar
som har gjorts runt om i landet. Alla slutrapporter kommer att publiceras på
Jordbruksverkets webbsida i början av nästa år.
För dig som ska lämna in slutrapporter vill vi upplysa om att det nu finns en särskild
blankett. Här kan du ladda ner blanketten och där hittar du även anvisningar till hur den
ska fyllas i.

Matlandet.se
På bloggen matlandet.se hittar du frågor som berör dig som jobbar med mat-, dryck- och
måltidsutveckling. Gå gärna in och kommentera inläggen. Du som är projektägare får
gärna skriva en kortfattad text om ditt projekt, resultat eller någon fråga som dykt upp
som är av intresse för andra som arbetar inom livsmedelssektorn. Du får gärna komma
med idéer på ämnen eller projekt att skriva om. Skicka förslagen till Maria Jansson.
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Kontakta oss
Vi pratar gärna mat och måltid med dig. Välkommen att kontakta oss om du också vill vara med
och bidra till visionen Sverige – det nya matlandet!

Dina Sacic, tfn 036- 15 62 78
Elisabet Bjelke, tfn 036- 15 52 77
Maria Jansson, tfn 036-15 51 52
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