Slutrapport för projektet
Mer närproducerat i Tierps kommun
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Om projektet Mer närproducerat i Tierps kommun (NärMat)
Till år 2030 ska Tierps kommun
● öka andelen lokalt producerade varor i livsmedelsupphandlingen med 50%
● öka självförsörjningsgraden med 20% (samma mål som finns i länets RUS)
För att nå dessa mål väljer Tierps kommun att använda en alternativ metod för upphandling av
livsmedel, nämligen dynamiskt inköpssystem (DIS). Tierps kommun samt kommunerna Heby,
sthammar och Knivsta använder sig redan av upphandlingsformen för att köpa olika tjänster och
produkter. Från 2021 innefattar denna upphandlingsform även livsmedel (med animaliskt, grönt
och spannmål som delområden).
DIS möjliggör för fler och mindre lokala aktörer att leverera tjänster och produkter till
kommunen. Genom att använda dynamiskt inköpssystem så kan det upphandlas varor i mindre
kvantiteter och med kortare leveransperioder. Leverantörer ansöker först om att kvalificeras in
till DIS genom upphandlingssystemet Visma Tendsign. När man är kvalificerad skickas sedan
löpande anbudsförfrågningar till samtliga leverantörer som är antagna och i dessa specificeras
villkor avseende produkten i form av egenskaper och volymer. I anbudsförfrågan kan kommunen
också använda tilldelningskriterier, som ger “bonus” till leverantörer som erbjuder mervärden.
Mervärden kan exempelvis vara gårdsbesök, praktikplats eller andra aktiviteter för/med
kommunens medborgare/kunder.
September 2020-2021 pågick projektet NärMat med följande mål och resultat:
● Minst 90% av lantbrukarna ska ha nåtts av information om den alternativa
upphandlingsformen och hur de själva kan delta.
Resultat: 241 st lantbrukare var angivna i ansökan, men vi skickade i inledningen och
slutet av projektet ett informationsbrev till 500 lantbrukare (företag i Tierps kommun
som har jordbruk eller fiske som huvudnäring samt de med skogsbruk som sekundär
bransch, eftersom många jordbrukare även har skog som sekundär inkomstkälla).
● Minst 30 % av målgruppen ska ha deltagit på informationsträffar eller workshops
under denna period.
Resultat: 50 st personer (ca 22% av målgruppen) deltog på informationsträffar eller
workshops. Träffarna spelades in och/eller dokumenterades skriftligt samt finns
fortsatt tillgängliga digitalt efter projektets slut. Vi hade troligtvis nått fler om vi haft
fysiska träffar runtom i kommunen, men å andra sidan finns dokumentation kvar och
vi har nått ut brett. Träffarna kompletterades av projektledaren med uppsökande
verksamhet genom telefonsamtal till personer som visat intresse men inte kunde delta
på träffarna, för att informera om möjligheten att delta i upphandlingar.
● Andelen anbud som kommer in från lokala producenter ska öka. (Ha lokala
producenter som kvalificerats in i DIS-listan.)
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Resultat: 6 antal producenter är kvalificerade per 2021-09-01
Tre (3) avrop har lagts perioden april-september 2021, som lokala producenter
vunnit.
● Vid projektets slut ska en majoritet av deltagarna ange att de upplever att de har fått
stöd och mer kunskap om hur de kan delta i kommunens upphandlingar.
Resultat: 22 av 27 svarande i projektets avslutande enkät uppgav att de fått något mer,
mer eller mycket mer kunskap.
Projektledare var Isabelle Axelsson, med en gränsöverskridande styrgrupp i form av:
● Kostchef, Fredrik Holmgren
● Produktionschef kost, Jimmy Kjetselberg
● Upphandlingsjurist, Jenny Ljungvall Cardoso
● Näringslivsutvecklare, Petra Kessler
● Hållbarhetsstrateg, Frida Johnson (2021) och vik. dito Sara Sjöqvist (2022) samt
● LRF kommungrupps-ordförande, Anna Ohlström

Styrgruppen inledde projektet med att avgränsa projektet så här:
På kort sikt handlar projektet om att få in basinfo för att kunna starta DIS men på lång
sikt blir NärMat en grund för något större. Vi kan i detta projekt till exempel inte
undersöka förutsättningarna för olika lösningar/förslag, men vi kan samla in alla
idéer, tipsa lantbrukare att komma igång/utvecklas.
Vi vet inte hur många som är intresserade av projektet och nätverksträffarna eller vad
de för fram för hinder och andra tankar - vi öppnar lådan och formar projektet
kontinuerligt.
Projektet och träffarna innebär ett avstamp för att främja lokal matproduktion och på
lång sikt öka självförsörjningsgraden. Vi vet inte exakt hur vägen framåt kommer se
ut, men vi tar oss fram tillsammans!
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Följande aktiviteter skedde inom ramen för projektet:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Uppstartsträff hos Åhl Grönt i Vendel 20 oktober kl 18-20
Digital fokusträff: Logistik och distrubution 18 februari 15-17:30
Digital fokusträff: Dynamiskt inköpssystem (DIS) 3 mars 13-15:00
Digital inspirationsträff: Grödor och förädling 18 mars 13-16:30
Digital anbudsskola: Praktisk utbildning i det Dynamiska inköpssystemet (DIS) 8 april kl
19-20:00
Digital föreläsning och panelsamtal: Det våras för närproducerat? 14 april kl 15-16:30
Digital inspirationsträff: Kommuner som går före 20 april 13-16:30
Fokusträff: Samtal med folkhälsokoordinator om hälsa och mat 8 maj 10:30-12:00, Eriks
torg, Örbyhus
Nätverksträff: Centrum för mathanverk i Skärplinge (2 möten i juni och juli)
Torghandel i Skärplinge, Tierp och Örbyhus
Diverse samtal med företagare, politiker, tjänstemän, akademiker och medborgare i
Tierps kommun, Uppsala län och övriga Sverige

Uppstartsträff hos Åhl Grönt i Vendel, 20 oktober kl 18-20
Ett tiotal personer deltog på projektets uppstartsträff, som inleddes med en rundtur på gården Åhl
Grönt i Vendel.
Deltagarna kom med tankar och idéer kopplat till att kommunen vill börja upphandla med lokal
mat genom det dynamiska inköpssystemet (DIS). “Kontaktytor och dialog är viktigt! Vi börjar
småskaligt och ser om det går bra, i så fall kan vi växla upp DIS rejält.” - konstaterade
upphandlaren Jenny.
På frågan “vilka mervärden ger lokal mat?” svarade deltagarna:
●
●
●
●
●
●

landskapsvård
pedagogik (besöka gård tex)
bevara och utveckla företag
skattepengar
arbetstillfällen
krisberedskap

Du som läser kanske kommer på fler värden med lokal mat? :)
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Digital fokusträff: Logistik och distribution 18 februari 15-17:30
Målgrupper för den här träffen var åkerier och andra företagare intresserade av frågan kring
logistik och distribution av lokal mat. På träffen föreläste:
- Kristina Liljestrand från KTH. Kristina har forskat om hur livsmedelsproducenter, grossister
och detaljister kan minska matsvinn och klimatpåverkan från transporter i sina logistiksystem.
- Tobias Forngren från Freelway, en tjänst som samordnar transporter.
Kristina ledde en workshop om hur beställning och transport skulle kunna läggas upp i
närområdet.
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Digital fokusträff: Dynamiskt inköpssystem (DIS) 3 mars 13-15:00
Ett 10-tal personer från olika kommuner i närområdet och längre bortifrån deltog på träffen för
att lära sig mer om hur Tierps kommun vill använda dynamiskt inköpssystem (DIS) för att köpa
mer närproducerat.

Digital inspirationsträff: Grödor och förädling 18 mars 13-16:30
4 personer pratade på träffen:
●
●
●
●

Johan Karlsson från SLU – om hållbara dieter och mat för framtiden
Jon Orvendal – om samodling av baljväxter för lönsamhet och hållbarhet
Petter Bendelin från Gotlands korvfabrik – om växtchark och korvchark
Anna Berglund från Eldrimner – om hur man blir mathantverkare

Några citat från träffen:
“Vi har en tradition av att odla ärtor och bönor i Sverige. Backar vi 150 år hade vi samma arealer
av baljväxter som odlades idag, men idag går det till foder - då gick det till humankonsumtion.”
“Djur kan ändå bidra med värden som måste balanseras mot de negativa aspekterna med
animalieproduktionen. Djur kan till exempel utnyttja mark som är svårodlade, eller där det svårt
att odla de grödor vi vill odla för humankonsumtion. Animalieproduktion kan också bidra till
mer uthålliga växtföljder, speciellt om man tänker sig ekologisk produktion.”
“Jag har väl alltid känt att det liksom saknats en pusselbit, och då blev det helt enkelt korv”
“Det bästa man kan göra är att dra till Östersund och träffa människor”
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Digital anbudsskola: Praktisk utbildning i det Dynamiska inköpssystemet (DIS) 8
april kl 19-20:00
Ett 10-tal personer deltog på en praktisk utbildning i dynamiskt inköpssystem av livsmedel.
Tierps kommun kommer löpande att anordna anbudsskolor.
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Digital föreläsning och panelsamtal: Det våras för närproducerat? En eftermiddag
om hur vi stärker banden mellan människor och plats genom maten. 14 april kl 1516:30
På den här träffen föreläste Ann-Helen Meyer von Bremen (Årets Ekobonde 2021, journalist och
författare) med avstamp i det ökande intresset för lokal mat. Vad finns det för drivkrafter bakom
rörelsen? Vad finns det för utmaningar? Varför borde människor inte bara vara "konsumenter",
utan medvetna medskapare av sitt lokalsamhälle?

Efteråt deltog Ann-Helen i ett panelsamtal med olika representanter från Tierps kommun:
- Sara Sjödal (C), Kommunstyrelsens ordförande
- Jenny Ljungvall Cardoso, upphandlingsjurist
- Ebba af Pedersens, lantbrukare som driver ekologiska gården Åhl Grönt i Vendel
- Max Fredriksson, konsument/förälder/medborgare i Örbyhus
Isabelle Axelsson, projektledare NärMat Tierps kommun, modererade panelsamtalet.
I slutet av träffen fick deltagarna sammanfattande observationer Albin Ponnert från Local Food
Nodes* och Tobias Forngren från Freelway**.
*LFN är ett verktyg som bland annat rekoringen i Tierps kommun använder för att hantera
beställningar. LFN har nyligen gått vidare i en tävling som FN:s livsmedels- och
jordbruksorganisation arrangerar för att lyfta upp aktiviteter som använder informations och
kommunikationsteknik (IKT) för en hållbar utveckling.
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** Freelway är en tjänst för att skapa mer hållbara transporter av personer och varor. Freelway har
bland annat vunnit innovationstävlingen CleanTech Challenge.

Digital inspirationsträff: Kommuner som går före 20 april 13-16:30
Den här träffen var riktad internt mot Tierps kommun. X personer deltog, bland annat
kommundirektör, kommunstyrelsen ordförande, skolchef, skolstrateg, kommunekologer, mm…
Agendan för träffen såg ut så här:
• Sara Sjödal (C) kommunstyrelsens ordförande Tierps kommun hälsar välkommen
• Isabelle Axelsson, projektledare, om NärMat och omställningsresan till hållbar utveckling (del 1)
• Inspiration från Södertälje, Sara Jervfors kostchef och projektchef MatLust Stockholms län
• Inspiration från Rättvik, Anders Frodig projektledare Offentlig Gastronomi Dalarna
• Styrgruppen för projektet NärMat proflekterar om fortsättningen (15.10-15.30)
• Diskussioner i smågrupper
• Sammanfattning och tack för idag

Diskussionerna kretsade kring följande frågor:
1) Vilka värden ser du att det finns i ökad lokal matproduktion?
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2) Vilka aktiviteter skulle er verksamhet vilja och kunna genomföra kopplat till mat? (Kan gälla
vad som helst under hela resan mellan jord till bord. Till exempel gårdsbesök, praktikplats,
föreläsning... )
3) ”Planera din tid så att maten och måltiden blir en viktig del av ditt liv.” – Hur möjliggör vi
det?
Anteckningar från tankar som lyftes:
-

-

-

Närheten: igenkänningsfaktorn för både kunden och de som arbetar i köken.
Näringslivsperspektivet, att få de gröna företagarna med på banan, att de blir involverade.
Logistiksystemet är inte anpassat för en relation mellan producenter och kommunen.
Självförsörjningsgraden, där ligger vi illa till. Helhetstänket och samordningen (inte
nödvändigtvis fokus på exakt vad som ligger på tallriken).
Betesmarker! Hur kan vi hålla dem öppna. Vi har problem med igenväxning på flera
ställen som skulle funka som bete. Tänker också på viltkött.
Uppföljningsmöjligheten, att man kan vara ute och titta på det som produceras.
Folkbildningen! Att inse varifrån maten kommer osv. För att stoppa matsvinnet.
Den psykiska hälsan hos äldre. Att få odla själva och att regelbundet få åka ut till gårdar i
kommunen!
Hur kan ideellt engagerade hjälpa till? Finns idag frivilliga pensionärer som hjälper till på
Vendelgården.
Hur kan vi få folk att tända till?
Vi har ju enheter som arbetar med transporter inom kommunen…
Jag tror man ska jobba med goda exempel. Hitta de som är villiga att gå före. Ett steg i
taget.
Möta odlingsintresset hos kommuninvånarna.
Synliggöra hur och var man kan odla i kommunen (på olika nivå)?
Fantastiska näringsvärden i jorden i Tierps kommun. Bra förutsättningar för odling! Man
kan också använda grönområden i orterna bättre för att gynna odling. Stadsodling = grön
infrastruktur för biologisk mångfald och invånarnas skull!
Det vi inte ska glömma bort är det ordinarie produktionsjordbruket. Man har ofta träda…
Vi behöver tänka i det större perspektivet, inte bara den offentliga måltiden utan även
kommunen som geografiskt område. Vi ska bidra till att produktionsvärdet ökar – då
behöver vi tänka stort! Konsumentval i butik t ex. Ska bli kul att följa statistiken, om det
gör skillnad det vi gör.
Vi måste hålla i och hålla ut så att DIS verkligen blir mer än bara en engångssatsning
med några få engagerade just nu.
Får vi gröna näringar som skapar fler arbetstillfällen i kommunen = skattepengar.
Högbergsskolans FN-förening. Kampanjvecka med fokus på skolmat och miljö hälsa och
ekonomi…!
Hälsan. Att folk pratar mat! Som i Rättvik.
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Fokusträff: Samtal med folkhälsokoordinator om hälsa och mat 8 maj 10:30-12:00,
Eriks torg, Örbyhus
På torget i Örbyhus har den lokala utvecklingsgruppen - i samverkan med Tierps kommun och
det kommunala bostadsbolaget - organiserat ett sommartorg med allmän odling i pallkragar. Här
träffas 7 personer för att prata med folkhälsokoordinator Micha Steadson.

Micha arbetar i region Uppsala som
folkhälsokoordinator och
hälsosamordnare, men har Tierps
kommun som ansvarsområde. Hennes
uppdrag är att förbättra folkhälsan.
- Folkhälsa är 20-årigt projekt. 70% av
det folk söker hjälp för skulle kunna
förebyggas. Svaga grupper har dålig
hälsa, det kan skilja levnadsår mellan
olika grupper. Jag vill nå ut till grupper
som kan behöva stöd. Det kan handla
om att arrangera promenader,
mindfulness, matlagningssgrupper och projekt.
Micha bor i Älvkarleby kommun. Hon har drömt om att bo på landet sen hon var liten, och lär
sig något nytt hela tiden.
- Folkhälsa, mat och odling hör ihop. Jag hoppas få fler att inse att vi behöver bli mer
självförsörjande, som det var för några generationer sen. Tillbaka till framtiden!
Corona har fått fler flytta från storstad och bli mer intresserade av mat och självförsörjning. Man
kan skaffa några hönor själv för husbehov, utan tupp är det nästan inga problem att få godkänt.
- Framtida generationer kommer nog se tillbaka och säga att det är skandal med dagens
djurfabriker och föroreningar. Framtiden är småskalighet, det här är en parentes.
Deltagarna på träffen diskuterade utifrån olika frågor.
Hur kan vi främja folkhälsa, småskalighet och glädje?
Det är roligt att göra tillsammans. Har man höns ser man när djuren trygga, de visar tydligt hur
de mår: sprätter och solar. Man får hen hel annan uppskattning för vad de producerar. Djuren har
mått bra.
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Reko är kul, man får prata med
de som har djur vid
Vendelsjön och håller efter.
Tierps kommun verkar
proaktiv! Varje dag erbjuds
vegetarisk mat i
skolan, och två dagar är
måltider helt vegetariska. Men
det står inte så uttalat på
hemsidan.
Folkhälsan Tierp inte bäst i regionen. Vartannat år finns en enkät, som visar att
Älvkarleby och Heby är värst, Tierp någonstans i mitten. Tillit till kommunen verkar hänga ihop
med hälsa. Tierps hälsoproblem är framför allt övervikt, hög hälsokonsumtoon, ensamhet,
psykisk ohälsa. Region Uppsala valde Tierp och Gottsunda som pilotområden för stärka
folkhälsan.
Vad gör man för stärka folkhälsan? Vad behöver man göra mer? Hur kan man få in och
implementera åtgärder i systemet, så att det inte är avhängigt eldsjälar?
Det behöver styras politiskt. Till exempel ska skolan följa läroplanen. Det måste komma både
uppifrån och underifrån, någon måste lyfta frågan och visa att det finns behov. Olika kommuner
gör olika...
Saker hänger ihop: att röra sig ofta och ha en bra skola är grund för ett hälsosamt liv.
Viljan att sitta vid skärm är stark, det är en daglig kamp att hitta balans.. Hur locka barn att leka
med andra, gärna utomhus? Sätter man inte stopp leker de med padda hela tiden, det är
beroendeframkallande.
Micha kartlägger vad finns för behov. Hon har gjort intervjuer på Högbergsgymnasiet, på
indiviuella programmet finns många elever som är skadade från sin barndom, med
föräldrar som inte klarar av, dåligt nätverk, man går inte skolan, det finns begränsade
alternativ... Man går till skolan ibland om inte för mycket ångest.. detta grundläggs tidigt...
Vissa ger stöd hemifrån, men vad gör man med de andra? Socialen kan inte
trolla... Det blir allt vanligare med hemmasittarbarn... Skolplikt är bra, men i praktiken funkar
inte det... Skolfråga kanske, men också folkhälsofråga.. Det finns barn som är utsatta på många
sätt… Många vill och orkar inte, de känner inte tillit till någon…
Det finns många elever som inte äter lunch i skolan.. Varför? De flesta säger att maten är äcklig,
men det finns ett grupptryck som skapar normer: det är tufft att inte gå och äta, röka, kunna utan
att plugga.. Hur kan vi bryta detta, bryta negativa grupptryck? Pedagogisk lunch existerar,
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viktigt att det finns ansvarstagande vuxna med barnen.. Skapa en kultur tar tid... Barn kan hjälpa
till i kök, se hur man jobbar..
Vuxna kan öka medvetenheten om vilka föreställningar vi har om mat, miljö... Ta hand om sig
själv, äta, träna osv.. Många har en låst inställning att “är man hälsomänniska har man miste om
saker och är tråkig”, det stämmer inte! Vi måste spräcka hål på myter och föreställningar... Det
går att ändra, men det tar tid och finns motkrafter.. kommersiella tex.. finns många hinder för
hälsosamt liv. En matbutik manipuleras för att kunder ska köpa.mer.. ordning, färger med mera
utnyttjar våra svaga sidor för att handla mer och mata beroende… Enkelt att köpa en chokladbit,
som ger energi för stunden...
Vad finns det för positiva krafter?
Det är viktigt att känna delaktighet..
Kulturtolkar, som fungerar som talesperson för sin grupp.
Barn måste få känna sig hörda.
Folk med makt måste ta vara på engagemang och implementera förändringar.
Civilsamhället och samverkan spelar roll.
Vissa grupper är helt osynliga.. vill inte erkänna att de känner sig utanför… Bjuda in räcker inte..
Och att säga "du kan vara med om du tar den rollen " blir inte fri lek på riktigt.. Många
pedagoger säger att de frågat barnet men säger att de inte vill..Det är små subtila saker som
påverkar hälsan…
Kompishörna till exempel är väldigt utpekande, man vill helst dölja att man är ensam...En god
tanke som inte slår rätt ut.. Språkstörning är ganska vanligt, det gör det svårt kommunicera och
söka kontakt.. De kan få en uppmaning att sitta på bänken... = Vuxna skjuter bort ansvar…
Vuxna och lärare måste se och förstå helheten, förstå vilka värderingar som sprids genom lek..
Lekpedagogik. Barndomen påverkar starkt vår självbild...
Hur ska vi se till detta? Det är allas ansvar, både underifrån och uppifrån.. Men vem mest
ansvar? Behöver mer kompetens och kapacitet i skolor och hem?
För inte så länge sedan fick elever egna böcker, nu måste lärare ofta kopiera egna stenciler som
tar tid och energi. Man drar in kuratorer, elevhälsa med mera.... Man drar in
kommunlogopeder… Man kanske borde avskeda all personal, så blir det inga utgifter alls? Hur
kommer man ut ur ett hål? Inte genom att gräva mer...
Du ska vara så deprimerad eller ont att du behöver träffa.. men ingen hjälp innan dess.. Det blir
dyrare i längden! Det här är inte optimalt...
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Det är också vanligt med projektpengar, tillfälliga medel och externt anställda - det riskerar att
bli kortsiktigt och inte leda till förändring, eftersom det är just långsiktighet som krävs.
Politiska beslut krävs också.
Nånstans, i slutändan måste det finnas eldsjälar. Om nån drivs av nåt personligt.
Men om det hänger på eldsjälar och resurser, hur ska vi gå framåt för hälsobalans?
Det finns en ständig brist på resurser i skolan.. Lärare och personal orkar inte se och finnas där
för alla... Det är för lite personal, man kan inte göra bra jobb helt enkelt.. Det är taskigt mot alla
inblandade..
Kan vi vända våra "belastningar" till avlastningar och främjare? Sverige sticker ut som unik syn
på äldre som värdelösa, ingen respekt. Förr hade vi stor familj, nu ska man snabbt bort, göra
karriär och försörja familj.. starkt effektivitetskultur, alla ska vara effektiva och produktiva..
Äldre har då inget värde..
Kanske kan pensionärer och unga vuxna som haft "problematiskt eller destruktivt hem” utbildas i
lekpedagogik och hur man arbetar med jämlikhet och värdegrund?
Vi flyttar ofta problemet någon annanstans, bort, framför oss och åt sidan - istället för att hantera
och förändra.
Hur vi bemöter varandra, gemenskap, generationsutbyte och överbryggande arbete och
samverkan äldre yngre skola, äldreboende tar alla i gruppen upp som möjliga lösningar
och styrkor. I slutet av träffen tog deltagarna upp konkreta idéer som kan främja
folkhälsa:
● Recept/instruktioner för tex odling, läsning, skaffa höns (och annat som gynnar
folkhälsan)
● Lärandesamtal på raster (istället för rast”vakt”).
● Pedagogisk lunch på riktigt, bygga relationer...
● Fler vuxna i skolan
● Omedelbara reaktioner från vuxna
● Aktivt värdegrundsarbete hela tiden
● Dagliga och/eller veckovisa reflektioner.. ge exempel på vad man varit med om...
Tydlighet i metoder och rutiner.. aktivt jobba med frågor hela tiden..
● Samodling
● Pallkragar i bostadsområden, med svensk- likväl som utlandsfödda.. Alla boende ska få
möjlighet att odla.
● Klassmorf*ar, närvaro av äldre vid måltider och raster
● Samtalsgrupper unga vuxna
● Coacher/Mentorskap till unga
● Veckoläsning 1/g vecka där förälder är med
● Vår och höströj på skolgården
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Nätverksträff: Centrum för mathantverk i Skärplinge (2 träffar i juni och juli)
Hans Hansson som äger Älvkarleby Lax och Vilt bjöd in till rundvandring på Gamla mejeriet i
Skärplinge och berättade om visionen att skapa ett centrum för mathantverk. Idén är att skapa en
samlingspunkt för gårdar och företag och tillsammans utveckla och erbjuda produkter från växtoch djurriket.
Målet med nätverksträffen var att få några att kroka arm och tillsammans göra verklighet av
visionen. Målgruppen var befintliga eller blivande företagare inom gröna näringar med
produktion inom grönt, kött, spannmål och/eller förädling.

Torghandel under sommaren
Inom projektet anordnades torghandel tillsammans med lokala producenter vid tre tillfällen, i
Skärplinge, Tierp och Örbyhus. Evenemangen var omtyckta av såväl säljare som köpare. En
representant från Tierps kommun deltog vid tillfällena för att sprida information och svara på
frågor.
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Utvärdering
En enkät fanns tillgänglig på kommunens hemsida under sommaren, riktad till alla som varit i
kontakt med projektet NärMat under året som gått. Syftet var att utvärdera hur projektet har
uppfattats och vad det har fått för resultat.
Enkäten visar i korta drag att många svarande understryker några faktorer som särskilt viktiga för
att lyckas öka lokal matproduktion och konsumtion generellt i Tierps kommun:




logistik och distribution
förädling av produkter
information och marknadsföring

Man uppskattar projektet men uttrycker en oro för att frågorna kommer hamna i glömska efter
projektets slut och eftersöker en samordnande kraft.
En fråga i enkäten var: Vad tror du behövs för att öka lokal matproduktion och konsumtion
generellt i Tierps kommun (det vill säga inte bara till kommunen utan också till butiker,
restauranger och hushåll)? Med följande svar:

























ökad kundefterfrågan kopplat till närodlat
Bättre försäljningsmöjligheter, men jag vet inte hur🙂
Det här är ett långsiktigt jobb, så det är viktigt att kommunen fortsätter visa att det är den
riktning vi ska gå åt.
Effektiv försörjningskedja som tänker nytt. Alla kanske inte behöver leverans till dörren,
utan kan hämta sjölv på utvalda uppsamlingsplatser.
Efterfrågan av oss producenter från butiker som varit svalt nu
Enkelt och tydligt regelverk kring hur livsmedel ska kunna förädlas och säljas vidare.
Detta kombinerat med att ha centrala samlingscentrum för lokala produkter och att dessa
produkter kan produceras inom ramen för humana regelverk som är anpassade för
småskalig produktion och inte bara för stora livsmedelsföretag.
Fler som är beredda att betala för maten! Lokal mat produktion är dyrare än
storskaligproduktion.
Få fram fungerande logistikkedjor. Utveckla REKO-ringen till fler orter.
Förbättrade distributionesled.
Förädling av produkter. Det är svårt att sälja t ex vete till restauranger.
Information
intresse från konsumenter
Jag tror det är viktigt att projektet fortsätter i någon form, det är risk för att det faller "i
glömska" annars.
Logistik o inköps samordning
Logistiken,långsiktiga inköp.
Mera info om miljö o hälsoaspekter
Skriv & prata mera i kommunen..
Skriv & prata mera i kommunen..
Skriva i tidningar, informera och hjälpa producenter marknadsföra sig i kommunen.
Ta bort kraven på ekologiskt, KRAV o d.
Vilja
information och marknadsföring
informera genom mail, brev hem till hushållen eller fysisk kontakt
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synas i medierna, information,nyttan med lokalproducerat

De som svarade hade följande övriga tankar gällande projektet NärMat eller lokal matproduktion
och konsumtion i Tierps kommun:

















Bistår gärna med logistik samordning
Bra projekt - nu måste det bara fortsätta fungera när det ska går från projekt till ordinarie
verksamhet.
Bra projekt och viktigt att kommunen fortsätter finnas med som stöd framöver gällande
tillstånd och informationsspridning/ vägskyltar / rådgivare
Ja
Jättebra initiativ för att öka intresset för lokal mat!
Kommer följa det framöver och tar gärna emot info om hur DIS-upphandlingen föll ut.
Projektet borde fortsätta då det finns mycket kvar att göra och vi behöver någon som
håller ihop samarbetet
Tror att det kommer bli bra även fast det tar lite tid
Tycker det är bra att handla från orten och veta vad köttet tex kommer ifrån. Hoppas det
blir fler som tänker på närproducerat i framtiden.
Viktigt att projektet får fortsätta sitt arbete
Våra politiker behöver bättre förståelse för hälsoaspekter i vad vi stoppar i oss
hoppas inte det fallerar när projektet läggs ner . det har tyvärr tendens att göra det
hoppas inte det fallerar när projektet läggs ner . det har tyvärr tendens att göra det
projektet måste få fortsätta några år för att få genomslag
Äntligen
En viktig framgångsfaktor är att koordinera / samordna logistiken från jord till kund.
Exempelvis finns det stora problem i logistikkedjor bakom viltkött – var kan en
privatperson köpa lokalt vildsvinskött? Eller hur skapar man ett värde i att nuvarande
lantbrukare tar sig tid/resurser att konsumentförpacka vissa delar av sina ”bulkprodukter”
så att de kan säljas lokalt istället för att gå till mejeri eller spannmålsmottagning i
västerås/stockholm/karlshamn. Jag skulle kunna packa en hel del matvete å
sälja…närmare bestämt 150 000 en-kilosförpackningar istället för att sälja allt fritt
gård – varför gör jag inte det? Och om jag skulle ha incitament att packa å sälja ex 10
000 fp så skulle jag i motsvarande grad öka upp odlingsarealen istället för att låta den
ligga i träda eftersom jag då frigör utrymme i min redan befintliga spannmålshantering
som är begränsande faktor för hur stor areal jag odlar.
Samma gäller nog flertalet lantbrukare i Tierps kommun. Finns nog ingen som slagit i
produktionstaket – det som begränsar är möjligheten till avsättning av produkt på
marknaden till vettigt pris i förhållande till satsade resurser där logistikkedjor är en viktig
del
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Vill du handla närproducerat i Tierps kommun?
Använd till exempel:
● Din närmaste matvarubutik
● REKO-ringen i Tierps kommun (se mer på www.localfoodnodes.org)
● Gårdsbutiker och gårdsförsäljning (se karta på till exempel www.bondensmatiuppland.se)

Vill du leverera närproducerat till offentliga måltider i Tierps
kommun?
Ansök om att kvalificera dig till det dynamiska inköpssystemet (DIS), så får du löpande
anbudsförfrågningar!
Läs mer på www.tierp.se

