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Foodia är kontakt-
länken till den öster-
bottniska matkedjan. 
Genom Foodia upp-
rätthålls aktiva sam-
arbetsnätverk inom 
det österbottniska 
livsmedelsklustret och 
till omvärlden. Bakom 
Foodia står Företags-
huset Dynamo i sam-
arbete med regionens 
organisationer inom 
utbildning, primärpro-
duktion och näringsliv.

Fakta

Suomeksi

Suomeksi

In english
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Österbotten är ett långsträckt landskap på Finlands västkust. En 
jordbruks- och kustbygd med en omfattande matproduktion som 
distribueras lokalt och nationellt. Österbotten bjuder på äkta smak-
upplevelser där lokala traditioner förenats med det bästa av svensk 
och finsk matkultur, men även med intryck från sjöfarande, utvand-
ring och invandring.

Fakta

Foodia on linkki pohjanmaalaiseen ruokaketjuun. 
Foodian kautta ylläpidetään aktiivisia yhteistoimin-
taverkostoja Pohjanmaan elintarvikeklusterin sisällä 
ja laajemmin. Foodiaa hallinnoi Yritystalo Dynamo 
yhteistyössä alueen koulutuksen, alkutuotannon ja 
elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. 

Pohjanmaa on pitkänomainen maakunta 
Suomen länsirannikolla; maatalous- ja 
rannikoseutua, jolla tuotetaan runsaasti 
ruokaa niin paikalliseen kuin valtakunnal-
liseen jakeluun. Pohjanmaa tarjoaa aitoja 
makuelämyksiä, joissa paikalliset perinteet 
yhdistyvät parhaaseen ruotsalaisen ja suo-
malaisen ruokakulttuuriin sisältäen myös 
merenkulun ja muuttoliikkeen mukanaan 
tuomia vaikutteita. 

Foodia is the connecting link to the Ostrobothnian 
food chain. Active cooperation networks within the 
Ostrobothnian food cluster and the outside world 
are upheld through Foodia. The operator behind 
Foodia is Företagshuset Dynamo, in cooperation 
with the region´s educational organizations, prima-
ry production and the business sector. 

Ostrobothnia is a vast province on the 
west coast of Finland. It is an agricultural 
and coastal region with extensive food 
production that is distributed locally and 
nationally. Ostrobothnia offers genuine 
taste sensations where local traditions 
are united with the best of Swedish 
and Finnish food culture, but also with 
impressions of sea faring, emigration and 
immigration. 
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Landskapet Österbotten behöver en 
övergripande livsmedelsstrategi: Ma-
triket Österbotten! Livsmedelspro-

duktionens förädling, logistik, kommunika-
tion och konsumtion har en viktig betydelse 
för landskapet. Utvecklingsarbete sker inom 
branschen beträffande effektivitet i produk-
tion, produkternas mångfald och hållbarhet 
medan logistiken och kommunikationen till 
konsumentledet ännu är eftersatt. Konsu-
menternas allt starkare behov och intresse för 
individuella lösningar bidrar till utmaningar 
som vi bör klara av. 

Genom samverkan och en samsyn når vi 
bättre resultat och tillgodoser kundernas/
konsumenternas olikriktade intressen och 
behov. 

En livsmedelsstrategi, Matriket Österbot-
ten, bör fokusera på verksamheter där vi med 
en samsyn och rätt attityd kan förändra och 
påverka landskapets livsmedelsbransch så 
den blir slagkraftig, intressant och värdefull 
för konsumenterna.  

Vi skall utarbeta en strategi med begreppet 
4M som grund.

Våra 4M står för: matproducent, matför-
ädlare, matdistributör och matkonsument.

Inom och mellan dessa fyra verksamhets-
grupperingar krävs samsyn och strategi med 
förslag till åtgärder som uppfyller de mål som 
finns beträffande produktion, arbetsplatser, 
lönsamhet och ett fortsatt decentraliserat liv 
i Österbotten. Med hjälp av strategin föreslås 
åtgärder för att utveckla livsmedelsbranschen 
på sätt så att den motsvarar kundsegmentens 
krav. 

Strategin är av betydelse i en konkurrens 
med utifrån kommande och internationella 
trender, produkter och konsumtionsmönster. 
Detta skall beaktas i strategin för att vi ska 
ha beredskap och tillräcklig flexibilitet när 
starka trender och förändringar sker i kon-
sumtionsmönster och konsumentbeteende. 
Vi behöver bygga upp en bra ”underrättelse-
tjänst” så att vi kan agera i tid och anpassa oss 
på rätt sätt när förändringens och branschens 
snabba vingslag når oss. 

Ett strategiskt arbete behövs i Österbot-
ten för att vi skall få en bred diskussion, 
själva lära oss och inse att vi har en värdefull 

Fokus på Matriket Österbotten!

Pohjanmaan maakunta tarvitsee katta-
van elintarvikestrategian: Ruokamaa 
Pohjanmaan! Elintarviketuotannon 

jalostustoiminnalla, logistiikalla, kommu-
nikaatiolla ja kulutuksella on maakunnalle 
suuri merkitys. Alalla tehdään kehittämis-
työtä tuotannon tehostamiseksi, tuotteiden 
moninaistamiseksi ja kestävyyden paranta-
miseksi, mutta logistiikka ja tiedottaminen 
kuluttajille ovat vielä jälkijunassa.   Kuluttaji-
en yhä voimakkaammat tarpeet ja kiinnostus 
yksilöllisiä ratkaisuja kohtaan asettavat lisää 
haasteita, jotka meidän on selvitettävä.  

 
Yhteistyöllä ja yhteisen näkemyksen avulla 
saavutamme parempia 

tuloksia ja tyydytämme asiakkaiden/kulut-
tajien erilaiset intressit ja tarpeet Elintarvi-
kestrategian, Ruokamaa Pohjanmaan, tulee 
keskittyä toimintoihin, joissa yhteisen nä-
kemyksen ja oikean asenteen avulla voimme 
muuttaa maakunnan elintarvikealaa ja vai-
kuttaa siten, että alasta tulee iskuvoimainen, 
kiinnostava ja arvokas kuluttajille.

 
Laadimme strategian, jonka perusteena on 
käsite 4R.

Keskiössä 
Ruokamaa Pohjanmaa!

näringsgren som vi inte tillräckligt tydligt 
lyfter fram varken för oss själva eller till 
konsumentled utanför vår region. Matriket 
Österbotten blir ett positivt begrepp på allas 
läppar oberoende av geografisk placering el-
ler verksamhet. Självklart förpliktar begrep-
pet Matriket Österbotten till mycket gäl-
lande produkternas kvalitet och branschens 
totala verksamhetsdelar men det klarar vi av 
genom ett fortsatt målinriktat arbete med 
fokus på våra slutkonsumenter. Ett steg i 
att förbättra förutsättningarna för bästa 
möjliga resultat från livsmedelsbranschen är 
att genomföra ett fokuserat och målmedvetet 
strategiskt arbete. 

Håkan Westermark
VD Företagshuset Dynamo

4R-strategiamme tarkoittaa: ruoantuotta-
jaa, ruoanjalostajaa, ruoanjakelijaa ja ruoan-
kuluttajaa.  

Näiden neljän toimintaryhmän sisällä ja 
kesken tarvitaan yhteistä näkemystä, strate-
giaa ja ehdotuksia toimenpiteiksi, jotka täyt-
tävät tuotantoa, työpaikkoja, kannattavuutta 
ja Pohjanmaan maaseudun elinvoimaisuuden 
jatkuvuutta koskevat tavoitteet. Strategian 
avulla ehdotetaan toimenpiteitä elintar-
vikealan kehittämiseksi asiakassegmentin 
vaatimuksia vastaavaksi.  

 
Strategia on tärkeä kilpailussa ulkoa tule-
vien ja kansainvälisten trendien, tuotteiden 
ja kulutustapojen kanssa. Tämä on otettava 
huomioon strategiassa, jotta meillä on riit-
tävää valmiutta ja joustavuutta suuntausten 
muuttaessa kulutustapoja ja kulutuskäyt-
täytymistä. Meidän on rakennettava hyvä 
”tiedustelupalvelu”, jotta osaamme toimia 
ajoissa ja sopeutua, kun alan muutosten 
tuulet saavuttavat meidät. 

  
Pohjanmaalla tarvitaan strategista työtä 
laajan keskustelun aikaansaamiseksi. Meidän 
on opittava tuntemaan itsemme ja ymmär-

rettävä, että meillä on arvokas elinkeino, jota 
emme nosta esiin tarpeeksi selvästi sen pa-
remmin itsellemme kuin kuluttajille alueem-
me ulkopuolellakaan. Ruokamaa Pohjanmaa 
muodostuu myönteiseksi käsitteeksi kaikkien 
huulilla riippumatta maantieteellisestä sijain-
nista tai toiminnasta. Käsite Ruokamaa Poh-
janmaa asettaa tietenkin suuria velvoitteita 
tuotteiden laadun ja alan kokonaistoiminnan 
suhteen, mutta selviämme niistä jatkammalla 
tavoitteellista työtä ja keskittyen kuluttajiim-
me. Keskitetty ja määrätietoinen strateginen 
työ on askel edellytysten parantamiseksi ja 
elintarvikealan parhaan mahdollisen tulok-
sen saavuttamiseksi.  

 
Håkan Westermark
TJ Yritystalo Dynamo 
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Närproducerad mat direkt från producenter / Lähiruokaa suoraan tuottajilta

REKO  (Rejäl konsumtion)

REKO är en avtalsmodell för handel mellan en grupp 
producenter och en grupp konsumenter. Mellan var-
je producent och varje konsument görs ett skriftligt 
köpeavtal för en viss tidsperiod, t.ex. 2 månader. 

Betalningen sker före avtalsperiodens början. De fär-
digt betalda livsmedelsprodukterna distribueras till en 
angiven mötesplats och tidpunkt t.ex. mellan kl. 18 och 
19 en gång i veckan.

* Leveranser sker inom de ramar som livsmedelslagarna tillåter

REKO (Reilua kuluttamista) 

REKU on lähiruokatuottajien ja kuluttajien väliseen 
kauppaan tarkoitettu sopimusmalli. Osallistuvat osa-
puolet tekevät kirjallisen sopimuksen tietyksi ajaksi, 
esimerkiksi 2 kuukaudeksi. 

Maksu tapahtuu ennen sopimuskauden alkua. Etukäte-
en maksetut elintarvikkeet toimitetaan yhdessä sovit-
tuun aikaan ja paikkaan, esimerkiksi klo 18 ja 19 välillä, 
kerran viikossa. 

*Toimitus tapahtuu elintarvikelain puitteissa.

Producent
Tuottaja

Konsument
KuluttajaAvtal

Sopimus

Mötesplats / Kohtaamispaikka

*Produkter, t.ex:
Grönsaker
Rotfrukter

Potatis
Färska kryddor

Ägg
Bröd
Kött 
Fisk

Bär, frukt 
Honung

Förädlade produkter
Mjölk

*Tuotteet, esim.:
Vihanneksia

Juureksia 
Perunaa

Tuoreita yrttejä 
Kananmunia

Leipää
Lihaa
Kalaa 

Marjoja, hedelmiä 
Hunajaa

Jalostettuja tuotteita
Maitoa

REKO   – avtal  
 – sopimus

Under sommaren 2013 kommer två pi-
lotförsök att göras med en ny modell för 
direkthandel med lokal mat. Försöken ini-
tieras av projekten Foodia och EkoNu, men 
tanken är att projekten sedan ska ha så liten 
inblandning som möjligt. Det här ska vara 
direkt kommunikation mellan producenter 
och konsumenter, och ifall modellen slår 
rot så ska den kunna leva sitt eget liv och 
fortplantas organiskt som konsument- och 
producentdrivna handelsringar. 

Försök är alltid bara försök, och hur det 
lyckas och utvecklas vet vi inte. Det hänger 
på att de rätta människorna ska hitta varan-
dra, hitta ett gemensamt intresse i systemet 
och bygga upp ett förtroende kring detta. 
Hoppfullt är det trots allt att den här typen 
av handelsringar fungerar på 100-tals och 
kanske 1000-tals platser i Europa (AMAP), 
Nordamerika (CSA) och Japan (Taikei). 
Med dagens konsumenttrender bör det fin-
nas förutsättningar även i Finland.

REKO i Österbotten

Modellen behöver ett namn, och i Österbot-
ten har vi valt att gå in för begreppet REKO, 
från Rejäl Konsumtion. Att vara ”reko” har ju 
även en annan positiv betydelse i svenskan; 
att vara pålitlig, rejäl och rättvis.

Den största utmaningen för att få igång 
REKO-ringar verkar vara att hitta leve-
rantörer. Våra centraliserade och likriktade 
handelssystem har gjort det olönsamt att vara 
liten, lokal och mångsidig. Med lokala och 
småskaliga handelsmodeller kan nygamla 
odlings-, företags-, och produktkoncept på 
nytt hitta sina marknader. Det ger också 
möjligheter att testa på företagande och 
matproduktion i mindre skala utan att be-
höva sälja hela sin framtid till utomstående 
finansiärer.

 
Vem är köpare?

Vem är en potentiell REKO-konsument?
Att göra REKO-avtal kan passa många 

konsumenter.
• Man vill köpa färsk och bra mat till ett 

förmånligt pris. I REKO-systemet betalar 
man inte för onödig reklam, transport och 
mellanhänder.

• Man vill veta vad man äter. Lokalt pro-
ducerat med känt ursprung.

• Man kanske vill köpa lokala ekologiska 
produkter.

Pilotförsök med 
direkthandelsmodell för lokal mat
Jonas Harald, Foodia

REKO pähkinänkuoressa

REKO on tuottajaryhmän ja kuluttaja-
ryhmän välinen kaupan sopimusmal-
li.  Kukin tuottaja ja kuluttaja solmivat 
kirjallisen ostosopimuksen tietyksi 
ajaksi, esimerkiksi kahdeksi kuukau-
deksi. Maksun voi suorittaa yhdessä 
erässä koko ajanjaksolta tai kuukausit-
tain, mutta aina etukäteen. Tuotekorin 
hinta määräytyy avoimesti tuottajan 
ja kuluttajaryhmän kesken. Maksu 
kattaa sovituista tuotteista aiheutuvat 
tuotanto- ja toimituskustannukset.  

Maksetut elintarvikkeet toimitetaan 
sovittuun kohtauspaikkaan sovittuna 
noutoajankohtana, esimerkiksi klo 18-
19 kerran viikossa.  Kaikko REKO-ren-
kaan toimittajat toimittavat samaan 
aikaan samaan paikkaan, ja kaikki 
kuluttajat noutavat tuolloin tilaaman-
sa tuotteet. Joidenkin tuoteryhmien 
toimitusväliksi sopii ehkä joka toinen 
tai neljäs viikko; ostaja ja myyjä 
sopivat asiasta sopimuksessa. Mallin 
on kuitenkin tarkoitus säästää aikaa ja 
olla helppo kummallekin osapuolel-
le. Ryhmä kommunikoi helpoimmin 
Facebookissa tai tekstiviestitse.   

Lisätietoja ja mallisopimus Foodian ja 
EkoNu:n kotisivuilta. REKO-sopimuk-
sesta kiinnostuneet toimittajat ovat 
tervetulleita ottamaan yhteyttä!

REKO-modellen 
i ett nötskal

REKO är en avtalsmodell för handel 
mellan en grupp producenter och 
en grupp konsumenter. Mellan varje 
producent och varje konsument 
görs ett skriftligt köpeavtal för en 
viss tidsperiod, t.ex. 2 månader. 
Betalningen kan ske i en rat för hela 
avtalsperioden eller månatligen, 
men alltid på förhand. Priset på 
”produktkorgen” fastställs öppet 
mellan producenten och gruppen 
av konsumenter. Det skall täcka 
de kostnader som uppstår för att 
producera och leverera avtalade 
produkter.

De färdigt betalda livsmedelspro-
dukterna distribueras till en angiven 
mötesplats och tidpunkt för avhämt-
ning t.ex. mellan kl. 18 och 19 en 
gång i veckan. Alla leverantörer i 
REKO-ringen levererar samtidigt till 
samma plats, och alla konsumenter 
hämtar då de produkter man ”pre-
numererat” på. För vissa produkt-
grupper kanske varannan vecka eller 
var fjärde är mera lämpligt, men 
detta är upp till köpare och säljare 
att nedteckna i avtalet. Poängen är 
ändå att modellen skall vara både 
tidseffektiv och lätthanterlig för båda 
parter. Nödvändig kommunikation 
inom gruppen sker enklast som en 
Facebook-grupp eller per SMS.

Suomeksi

Närproducerad mat direkt från producenter / Lähiruokaa suoraan tuottajilta

REKO  (Rejäl konsumtion)

REKO är en avtalsmodell för handel mellan en grupp 
producenter och en grupp konsumenter. Mellan var-
je producent och varje konsument görs ett skriftligt 
köpeavtal för en viss tidsperiod, t.ex. 2 månader. 

Betalningen sker före avtalsperiodens början. De fär-
digt betalda livsmedelsprodukterna distribueras till en 
angiven mötesplats och tidpunkt t.ex. mellan kl. 18 och 
19 en gång i veckan.

* Leveranser sker inom de ramar som livsmedelslagarna tillåter
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REKU on lähiruokatuottajien ja kuluttajien väliseen 
kauppaan tarkoitettu sopimusmalli. Osallistuvat osa-
puolet tekevät kirjallisen sopimuksen tietyksi ajaksi, 
esimerkiksi 2 kuukaudeksi. 

Maksu tapahtuu ennen sopimuskauden alkua. Etukäte-
en maksetut elintarvikkeet toimitetaan yhdessä sovit-
tuun aikaan ja paikkaan, esimerkiksi klo 18 ja 19 välillä, 
kerran viikossa. 
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Ägg
Bröd
Kött 
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Bär, frukt 
Honung

Förädlade produkter
Mjölk

*Tuotteet, esim.:
Vihanneksia

Juureksia 
Perunaa

Tuoreita yrttejä 
Kananmunia

Leipää
Lihaa
Kalaa 

Marjoja, hedelmiä 
Hunajaa

Jalostettuja tuotteita
Maitoa

REKO   – avtal  
 – sopimus

* Leveranser sker inom de ramar som livsmedelslagarna tillåter
* Toimitus tapahtuu elintarvikelain puitteissa
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Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab

Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab

Tummen upp för 
REKO-modellen!

• Man är matintresserad och vill pröva på 
nya produkter och ett nytt sätt att handla.

• Man kanske också får nya spännande sor-
ter som man inte hittar i affärerna, speciella 
köttprodukter och styckningsdetaljer eller 
lokala mathantverk.

Det finns både ekonomiska, sociala, mil-
jömässiga och kulinariska argument för 
systemet, men det hänger på båda parters 
vilja att pröva på det.

Vem är säljare?

Vem är en potentiell REKO-producent?
Att producera mat och sälja med REKO-

avtal kan passa många företag, odlare, fiskare 
och mathantverkare.

• Man kanske säljer sedan tidigare på den 
lokala marknaden och vill göra mer lång-
siktiga avtal med sina stamkunder. REKO-
systemet är organiserat och tidseffektivt.

• Man är kanske ekoodlare eller odlar 
många olika grödor och vill nå ut direkt till 
konsumenter som uppskattar detta.

• Man har liten produktion, kanske som 
biinkomst eller på hobbynivå, eller så är man 
intresserad av att starta en ny verksamhet och 
vill pröva på hur det känns.

• Man är biodlare, har värphöns, är fiskare, 
eller har andra produkter som man vill sälja 
lokalt.

• Man har kanske bakning eller annat 
mathantverk som passion och har möjlighet 
att producera åt fler än den egna familjen.

• Man är småskalig livsmedelsföretagare 

Thomas Snellman ser många 
fördelar med systemet, ett 
ömsesidigt samarbete och 
förtroende mellan producen-
ter, leverantörer och konsu-
menter - när det är som bäst. 
Handel med varor som be-
talas på förhand och hämtas 
vid bestämd plats på be-
stämd dag och tid.

Thomas Snellman från Karby, Pedersöre, 
är jordbrukare och dikoproducent, allmänt 
intresserad av landsbygdsutveckling och 
stor vän av Frankrike. Det var också i 
Frankrike som han av en slump bjöds in 
till ett fördelningstillfälle enligt REKO-
avtalsmodellen.

– Det tog inte lång stund för mig att 
inse att det här är en genial idé i all sin 
enkelhet. Och när jag kom hem tog jag 
kontakt med Ann-Sofi Ljungqvist på 
EkoNu-projektet och senare med Jonas 
Harald på Foodia.

– De gillade idén och vi spinner på den 
i Österbottnisk tappning med att inleda 
pilotprojekt både i Jakobstad och i Vasa 
i sommar.

Ungefär som en matring

REKO-avtalsmodell kan förliknas med våra 
”matringar”, ”matkassar” eller traditionell 
torghandel.

– Producenterna vet på förhand vad de ska 
leverera, alltså inget spill. Beställningen är 
betald på förhand av kunden, inga fasta kost-
nader i försäljningsutrymme behövs, inga 
emballage, inga mellanhänder och grymt 
effektiv försäljningstid. 

– Konsumenten ges tillfälle att köpa när-
producerat direkt av producenten och får 
många olika produkter från samma ställe. 
Till ett moderat pris.

I det avtal som uppgörs finns gentleman-
naöverenskommelser där producenterna 
kan gardera sig för utebliven skörd om till 
exempel väderförhållanden gjort det omöjligt 
att skörda. Något som kunden godkänner. 
Det finns heller inga krav på att det ska vara 
enbart ekologiska produkter.

Tid att komma igång

- Jag är inte det minsta orolig för att systemet 
inte skulle fungera i vår region, säger Thomas 
Snellman. Men det är klart att det tar tid att 
bygga upp verksamheten. Den enda nackde-
len jag kommer på är att hitta lämpligt för-

delningstillfälle och klockslag som passar 
de flesta. Men eftersom beställningen är 
betald på förhand går det också att skicka 
grannen för att hämta varorna ifall det inte 
passar en själv.

– EkoNu och Foodia har ett brett kon-
taktnät och informationstillfällen har 
redan ordnats för konsumenter. Vår utma-
ning är att nå ut till producenter som vill 
pröva på, tror Snellman. För intresserade 
konsumenter finns redan.

– Jonas Harald är dessutom kunnig vad 
gäller nödvändiga krav och livsmedels-
lagstiftningen.

– REKO-avtalsmodell kommer ursprungligen 
från Japan, där den startades i början av 
1970-talet. Där kallas det Taikei, som betyder 
”ge livsmedel ett ansikte”, berättar Thomas 
Snellman.

och har någon speciell produkt/delikatess 
som många vill ha, men som inte passar in i 
handelskedjorna.

Ta kontakt!

REKO-avtal är inte för återförsäljare av 
andras produkter, utan man säljer sin egen 
produktion. Man kan i viss mån samarbeta 
med en annan matproducent i närområdet 
för att komplettera produktkorgen, men då 
skall detta framgå tydligt. Samtliga matpro-
ducenter är förpliktade till den öppenhet och 
kommunikation som förutsätts enligt avtalet.

Mer information samt modellavtal hittas på 
Foodias och EkoNu:s webbsidor. De som är 
potentiellt intresserade av att leverera enligt 
REKO-avtal så är välkomna att ta kontakt!
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Jonas Harald

Direktförsäljningen av kött från producent 
till konsument ökar. I grunden ligger kon-
sumenternas ökade intresse för närmat och 
produkter med känt ursprung. Medias in-
tresse för närproducerad mat har också varit 
stor, och på regerings- och ministerienivå ger 
man samma budskap. När man ytterligare 
späder på med internationella köttskandaler 
så blir bilden komplett. I Finland är hästkött 
helt möjligt att äta för många av oss, medan 
andra helst undviker det. I Storbritannien 
är det däremot oacceptabelt. Men poängen 
handlar inte om hästkött utan om att alla 
europeiska konsumenter nu ”vet” att för-
packningarna ljuger. Vill vi absolut veta vad 
vi äter så måste vi alltså köpa maten på ett 
sätt som vi litar på.

Bland våra ”nyfinländare” finns det många 
som redan tidigare resonerat på samma sätt. 
Ifall man av tradition eller religion begrän-
sas i valet av kött så vill man verkligen veta 
varifrån det kommer och vad det består av. 
Köttslaget och hur det hanterats ska vara 
klarlagt bortom alla tvivel, och plastför-
packade produkter i en kyldisk signalerar 
inte säkerhet, utan osäkerhet! Helst vill man 
se producenten i ögonen och köpa en bit kött 
som man ser vad det är. Då känns det tillräck-
ligt säkert för att språk- och kulturtrösklarna 
ska övervinnas.

Undersökning i Österbotten

Behovet av fler lokala och småskaliga verk-
samheter inom slakt och styckning har dis-
kuterats på olika håll i Österbotten. I slutet av 
år 2012 utförde Foodia en undersökning för 
att utreda behovet av tjänster inom slakt och 
styckning. En enkät skickades ut i samarbete 
med Österbottens Svenska Lantbrukssäll-
skap till registrerade producenter med får, 
dikor samt ekologiska nöt- och svinprodu-
center. Det fanns även möjlighet att svara 
genom webbformulär på finska och svenska 
på Foodias hemsida. 

Enkäten riktade sig uttryckligen till produ-
center som har intresse av att köpa tjänster 
inom slakt, styckning och förädling. Antalet 
kvalitativa svar blev sammanlagt 42 stycken 
av vilka 34 stycken uppgav att de idag har 
direktförsäljning av kött till konsumenter 
eller andra kundgrupper, varav åtta stycken 
har egna försäljningsutrymmen i form av 
gårdsbutik, försäljningsvagn eller gårds-
restaurang. De svarande är samstämmiga 
om att efterfrågan på gårdskött är god och 
fortsättningsvis växande. Flera av de som 

idag inte har ekologisk djurproduktion har 
för avsikt att lägga om produktionen. Många 
har för avsikt att utöka direktförsäljningen, 
och några har planer på att investera i egna 
utrymmen för olika funktioner knutna till 
försäljning, förädling eller lagring.

Man anser enhälligt att det finns behov av 
större utbud och kapacitet gällande lokala 
slakt- och styckningstjänster i Österbot-
ten. Mest akut verkar läget vara gällande 
styckningstjänster, där både kapaciteten och 
kvaliteten upplevs som bristfällig. Några 
framhåller även att nuvarande verksamheter 
inte tillvaratar djurens fulla kvalitetspotential. 
Djuren stressas på grund av långa transporter, 
utrymmen för mörning saknas, och styck-
ningen upplevs som industrianpassad snarare 
än kundanpassad.

Slakteriplaner

Några som tagit konkreta initiativ för att råda 
bot på problemet är Jorma Pesämaa, Ann-
Sofie West, Mårten Wärnå, Tommy Nyholm 
och Anders Norrback. De har i skrivande 
stund reserverat en byggnadsplats i Pedersöre 
och avser att investera i ett mindre slakteri 
som ska sälja tjänster inom slakt, styckning 
och förpackning. På sikt kan även vidarefö-
rädling bli aktuellt. Det nya slakteriet skall 
kunna slakta alla tre djurslag, och både eko-
logiskt och konventionellt producerat kött. 

Utöver detta utreds möjligheter till gårds-
slakt på flera håll i Österbotten gällande 
gårdarnas egen produktion av nöt, får och 
fågel. Marknaden är under förändring vilket 
skapar möjligheter för nya verksamheter och 
företag att hitta sin nisch.

Aktivt inom köttkedjan

Det finns behov av småskaliga och flexibla slakterier 
i regionen.

Direktförsäljningen av kött ökar.

Korta transporter och en stressfri slakt är bra både 
för djurens välfärd och för köttkvaliteten.

6



Jonas Harald

Foodia har låtit göra en under-
sökning om samarbetsnätverk 
inom matkedjan för att ta reda 
på vilka modeller som fungerar, 
och varför. Kan matkedjan i Öst-
erbotten samarbeta bättre för att 
stärka sina varumärken lokalt, 
nationellt och internationellt? 
Det var också frågeställningen 
inför ett seminarium som Foo-
dia arrangerade på restaurang 
Berny´s i november 2012. 

I den Österbottniska matkedjan finns många 
starka element inom råvaruproduktion och 
livsmedelsförädling samt ambitiösa entrepre-
nörer inom restaurang och service.

Erland Eklund, professor i landsbygds-
forskning, sade att Österbotten traditionellt 
är stark inom matproduktionen men rätt 
dålig på att marknadsföra sig. Det stora 
matintresset syns i press och TV men för-
vånansvärt lite har gjorts för att utnyttja det. 
Den österbottniska maten borde bli mera 
synlig, och samarbetet inom kedjan från jord 
till bord borde förbättras.

Finns lyckade satsningar

Lars Losvik lyfte fram betydelsen av kom-
munikationen mellan producenten och kon-

sumenten. Har man en bra idé som paketeras 
till en bra produkt så kan man nå hur långt 
som helst. Han lyfte fram många exempel 
på lyckade satsningar som skapat starka 
varumärken för en region. 

Aslaug Rustad presenterade Tröndersk mat 
og drikke AS som exempel på ett organiserat 
matsamarbete inom en region. Aktiebolaget 
i norska Tröndelag ägs av sammanlagt ett 
hundratal råvaruproducenter, livsmedelsfö-
retag, restauranger, turistföretag, kommuner 
och organisationer med kopplingar till mat-
kedjan. Bolagets målsättning är att lyfta fram 
maten från regionen på ett framgångsrikt 
sätt så att Tröndelag utvecklas till den mest 
intressanta matregionen i Norge.

Samarbetsnätverk

Invenire market intelligence har gjort en 
kartläggning och analys av olika typer av 
samarbeten inom matkedjan för att se vilka 
faktorer som gör dessa nätverk framgångs-
rika.

Lisa Herin-Holmberg presenterade några 
modeller på både företags- och konsument-
drivna matsamarbeten i Sverige och Eng-
land. Med hjälp av sociala medier skapas nya 
nätverk som engagerar både producenter och 
konsumenter. Nätverken kan bli effektiva 
kanaler för kommunikation och försäljning 
oberoende av vilkendera gruppen som är 
initiativtagare.

För att nätverken ska bli framgångsrika 
krävs det ändå att man har tydliga målsätt-
ningar som är tillräckligt konkreta ur före-
tagens synvinkel. Det bör finnas en struktur 
som är tydlig, och en klar ansvarsfördelning. 

Medvetna konsumenter

Orsaken till att samarbetsnätverken ökat i 
antal och blivit framgångsrika kan i korthet 
sammanfattas så här:

1. Konsumenternas ökande intresse för 
småskaligt, lokalt och ekologiskt.

2. Detta skapar nya köpbeteenden och nya 
behov av försäljningskanaler.

3. Ny teknologi möjliggör smidig och billig 
kommunikation.

4. Lyckad kommunikation entusiasmerar 
både producenter och konsumenter.

Vi kan bli bättre på att samarbeta

Aslaug Rustad presenterade matorganisationen 
Tröndersk mat og drikke.

Seminariet på Berny´s lockade deltagare från hela matkedjan i Österbotten.
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SÖK !

ANS LAG S T AV L A

frontsida     SÖK      AKTUELLT     MATTURISM      KOKBOK     YRKESFOLK      INFO     intra

Hitta lokala

livsmedelsföretag

Hälsningar och

önskemål om produkter

->

->

Aito jamakuja . f i

hjälper dig att hitta produ-

center av lokal mat på olika

håll  i  Finland.

En smakbit av den rika och

mångsidiga finska matkul-

turen.

MUMS   : )

Bekanta dig med Äkta Smak - Aitoja Makuja

Ett skyltfönster för lokal mat!
Äkta smak är en nationell portal för lokal mat och för livsmedelsföretagen i de finländska landskapen. Portalen 
riktar sig både till konsumenter, företagen i matkedjan samt återförsäljare. Söker man en producent av en viss typ av 
livsmedel i en viss del av Finland, så är aktasmak.fi rätt sida att börja leta på.

Sidan marknadsförs i hela Finland, och för matproducenter och livsmedelsföretag är det ett bra sätt att öka sin 
synlighet. Sidan har utvecklats för att bli mer konsumentinriktad och innehåller förutom livsmedelsföretag även 
direktförsäljning, gårdsbutiker och matställen. Genom att finnas med i Äkta Smak så blir man lättare att hitta och 
man kan även styra in potentiella kunder till sina egna webbsidor.

Sök lokala 
livsmedelsföretag!
Genom sökfunktionen kan man välja 
vilka produktgrupper och landskap som 
intresserar och få en lista på företag 
enligt de kriterier man valt. Kort pre-
sentation av varje företag och även en 
kartfunktion så man ser var företaget 
finns.

Man kan även gå motsatt väg genom 
att klicka på På kartan. Då får man 
fram en karta över hela landet, och 
genom att klicka sig fram till det land-
skap och det område som intresserar så 
hittar man företagen i den regionen.

På Anslagstavlan kan man ge re-
spons på sidan. Man kan också an-
nonsera efter produkter ifall man 
söker någonting speciellt.

Anslagstavlan

YrkesfolkAktuellt om mat i Finland.

Matturism om finlands 
matkultur och länkar till 
andra infosidor.

Kokbok med länkar till 
receptsidor.

Yrkesfolk innehåller länkar 
med nyttig information till 
företagen i matkedjan!

Förädling, handel, HoReCa.
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KOM  OCH  Ä T !

LOKAL  MAT

frontsida     SÖK      AKTUELLT     MATTURISM      KOKBOK     YRKESFOLK      INFO     intra

Hitta restauranger och 

inköpsställen

Bekanta dig med

ekologisk och närmat

->

->

Aito jamakuja . f i

hjälper dig att hitta produ-

center av lokal mat på olika

håll  i  Finland.

En smakbit av den rika och

mångsidiga finska matkul-

turen.

MUMS   : )

T A  KON TAK T !

Aktasmak.fi är en nationell söktjänst för lokal mat i 
Finland och en mångsidig informationsportal både 
för konsumenten och för företagen inom matkedjan. 

Målsättningen är att öka synligheten för småskaligt 
matföretagande och göra det lättare för konsumen-
ten att hitta lokalt producerad mat. 

Sidan administreras genom det riksomfattande 
projektet Äkta Smaker II 2012-2014 som drivs av Åbo 
Universitets utbildnings- och utvecklingscenter och 
finansieras med EU-medel genom Tavastlands ELY-
central. Kontaktorganisation i Österbotten är Foodia / 
Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy.

Aitojamakuja.fi on valtakunnallinen paikallisen ruoan 
hakupalvelu ja monipuolinen tiedotusportaali niin kulutta-
jalle kuin yrittäjälle.  

Tavoitteena on lisätä pienimuotoisen ruokayrittäjyyden 
näkyvyyttä ja auttaa kuluttajaa löytämään paikallisesti 
tuotettua ruokaa. 

Sivua hallinnoi valtakunnallinen hanke Aitoja Makuja II 
2012-2014, jota koordinoi Turun yliopiston koulutus- ja 
kehittämiskeskus. Hanke rahoitetaan EU-varoin Hämeen 
ELY-keskuksen toimesta. Pohjanmaan yhteysorganisaatio 
on Foodia / Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy.

Fakta Suomeksi

Yrkesfolk Lokal mat

Kom och ät

Yrkesfolk innehåller länkar 
med nyttig information till 
företagen i matkedjan!

Förädling, handel, HoReCa.

Genom Lokal mat hittas mycket 
information om lokal och ekolo-
gisk mat i Finland. Information 
om nationella målsättningar, 
organisationer och regionala 
aktörer runt om i landet.

Kom med i Äkta Smaks 
företagsregister!
Uppe till höger på startsidan hittar du 
Ta kontakt! Gå in där, och klicka se-
dan på formulär och fyll i uppgifterna 
noggrant.

Från Äkta Smak skickas uppgifterna 
till kontaktpersonen i det aktuella 
landskapet, som sedan för in Ert före-
tag i registret. Det kan ta några dagar, 
så ha tålamod!

Via rubriken Kom och ät hittar man 
platser där man som konsument kan 
köpa lokal mat, måltider och livs-
medel.

Här samlas gårdsbutiker, direktförsälj-
ning, butiker som lyfter fram närma-
ten i sitt sortiment, samt caféer och 
restauranger som erbjuder mat på 
lokala råvaror.

På sidan finns även länkar till andra 
webbportaler för lokal mat och ekolo-
gisk mat samt till landets saluhallar.
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