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Mörsjö Deli startade upp verksamheten i ett litet garage på Frösön. I dag omsätter 
Anna Godevärns delikatesschips 12 miljoner kronor och huserar i moderna livsmedels-
lokaler i centrala Östersund. Siktet är inställt på en internationell lansering.  SID 5

Samtal om 
Norrländska 
livsmedel 
Sven-Erik Bucht och Anders 
Källström om framtiden.   
 SID 8

Det blev högsta betyg för 
Tevsjö Destilleris akvavit  
i Dagens Nyheters test av  

midsommarsnaps.
SID 7

STARKARE ÄN NORMALT

5

Det norrländska näringslivet rapporterar om ett 
starkare läge än normalt, även om konfidensin-
dikatorn fortsatt att försvagas under det andra 

kvartalet. Norrlands konfidensindikator är i sin tur 
något svagare än rikets. De starkaste konfidensin-
dikatorerna finns i övre Norrland.  SID 2-3
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i Malgomaj                 SID 6
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smakbetyg                 SID 7
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Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin i Norrbotten 
signalerar ett mycket starkt läge till följd av att man har höga 
förväntningar på produktionsvolymen framöver.

vd Lars-Olov 
Söderström
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Det norrländska närings-
livet rapporterar om 
ett starkare läge än 

normalt, även om konfidensin-
dikatorn fortsatt att försvagas 
under det andra kvartalet 2015. 
Norrlands konfidensindikator 
är något svagare än rikets. 
 De starkaste konfidensin-
dikatorerna finns precis som 
i föregående mätning i övre 
Norrland, medan läget är  
svagare längre söderut.

– Tillverkningsindustrin har 
stärkts överlag, utom i Gävle-
borg där konfidensindikatorn 
ligger kvar på ett svagare läge än 
normalt. Detaljhandeln, som un-
der flera mätningar har signale-
rat den starkaste konfidensindi-
katorn, har däremot försvagats 
i samtliga län. Även de privata 
tjänstenäringarna har försvagats 
överlag utom i Västerbotten. 
Byggsektorn har stärkts i de tre 
sydligaste länen i Norrland med-
an den försvagats i övre Norr-
land, konstaterar Lars-Olov Sö-
derström, vd, Norrlandsfonden.

NORRLAND
Utvecklingen i Norrland fortsät-
ter att sammanfalla relativt väl 
med den i riket. Försvagningen 
för Norrland totalt beror på att 
samtliga län utom Västerbotten 
rapporterar om ett svagare läge 
än vid föregående mätning.

– Precis som vid föregående 
mätning gör företagen längre 
norrut en positivare bedömning 
än de i södra Norrland. Gene-
rellt gäller att länen signalerar ett 
starkare läge än normalt. I Gäv-
leborg sjunker dock konfidensin-
dikatorn till en nivå som signale-
rar ett läge under det historiska 
snittet. Branschvis sammanfaller 
utvecklingen i Norrland väl med 
riket i stort. Detaljhandeln och 
de privata tjänstenäringarna gör 
mer negativa bedömningar, med-
an tillverkningsindustrin stärks 
överlag, konstaterar Söderström.  

GÄVLEBORG
Konfidensindikatorn för företa-
gen i Gävleborg faller tillbaka i 
denna mätning. Samtliga bran-
scher utom byggsektorn kom-
mer in svagare än vid föregående 
rapport. Tillverkningsindustrin 
gör fortsatt svaga bedömning-

FORTSATT STARKT LÄGE I LÄNEN

ar av orderstockarna och negati-
va bedömningar  av storleken på 
färdigvarulagren, vilket medför 
att tillverkningsindustrins konfi-
densindikator fortsatt endast lig-
ger knappt över gränsen för ett 
mycket svagt läge.

Söderström:
– Detaljhandeln i Gävleborg 

försvagas från att tidigare signa-
lerat om ett mycket starkt läge. 
Handeln är mindre positiva till 
både utfall och i sina förvänt-
ningar på försäljningsvolymen, 
såväl som till storleken på fär-
digvarulagren. Försvagningen 
sker dock från en hög nivå och 
bedömningen är fortsatt att läget 
med marginal är starkare än nor-
malt.

Byggsektorn i Gävleborg rap-
porterar i motsats till övriga 
branscher i länet om ett kraftigt 
förstärkt läge. Konfidensindika-
torn för byggsektorn är den star-
kaste i Norrland och byggkon-
junkturen verkar generellt vara 
starkare i södra Norrland jäm-
fört med i norr. Byggföretagen 
i Gävleborg är väsentligt positi-
vare till orderstockarnas storlek, 
men man ser även positivt på hur 
antalet anställda kommer att ut-
vecklas framöver.

VÄSTERNORRLAND
Västernorrland har tillsammans 
med Gävleborg det svagaste lä-
get, dock är läget i länet fortsatt 

starkare än normalt. Jämfört med 
föregående mätning har skillna-
derna mellan branscherna mins-
kat och konfidensindikatorerna 
på branschnivå ligger strax över 
det historiska snittet, förutom de 
privata tjänstenäringarna som 
ligger strax under.

Tillverkningsindustrin har i 
denna mätning lyft kraftigt till 
ett läge som är över det histo-
riska snittet, jämfört med att ti-
digare legat på en nivå som in-
dikerade ett mycket svagare läge 
än normalt. Detta till följd av att 
företagen svarat mer positivt på 
samtliga i konfidensindikatorn 
ingående frågor. Framförallt var 
man väsentligt mer positiva till 
storleken på färdigvarulagren 
och i sina förväntningar på pro-
duktionsvolymen framöver.

Precis som för Norrland och 
riket i stort försvagades detalj-
handeln. Företagen svarade min-
dre positivt på samliga tre frågor 
som ingår i konfidensindikatorn 
och läget är nu endast marginellt 
över det historiska snittet.

Byggsektorn stärktes precis 
som i Gävleborg i den senaste 
mätningen. Byggföretagen var 
både mer positiva än tidigare 
till orderstockarnas storlek och i 
sina bedömningar av antalet an-
ställda framöver.

Söderström:
– De privata tjänstenäring-

arna kom in väsentligt svagare 

i denna mätning och ligger nu 
under det historiska snittet. Det 
som bidrog till detta var att fö-
retagen var missnöjda både med 
hur verksamheterna utvecklats 
och hur efterfrågan varit det se-
naste kvartalet. Däremot gjorde 
man en i princip oförändrat posi-
tiv bedömning av hur efterfrågan 
kommer att utvecklas framöver. 

JÄMTLAND
Stämningsläget i länet försäm-
rades under det andra kvartalet 
2015, men konfidensindikatorn 
för näringslivet är dock fortfa-
rande klart över det historiska 
snittet.

Söderström:
– Det mycket positiva läget i 

detaljhandeln som rådde senast 
har försvagats, men stämning-
en är fortfarande bara marginellt 
under gränsen för att klassas som 
mycket starkt. Handlarna var nå-
got mindre positiva i sina svar på 
samtliga frågor som ingår i kon-
fidensindikatorn.  Också tillverk-
ningsindustrin försvagades nå-
got men är fortfarande starkare 
än normalt. Detta berodde ute-
slutande på att bedömningarna 
av färdigvarulagren försämra-
des. Förväntningarna på produk-
tionsvolymen kommande kvartal 
gick åt andra hållet och stärktes 
istället.

De privata tjänstenäringar-
na försvagades även de och lig-
ger nu i nivå med det historiska 
snittet. Detta framförallt till följd 
av att tjänsteföretagen var min-
dre nöjda med hur efterfrågan ut-
vecklats och i sina bedömningar 
av hur efterfrågan kommer att ut-
vecklas framöver.

Byggsektorn signalerade i 
motsats till övriga branscher 
om ett stärkt läge. Konfidensin-
dikatorn ligger på en nivå som 
är mycket starkare än normalt. 
Byggarna var mer positiva både 
till orderstockarnas storlek och 
till hur antalet anställda kommer 
att utvecklas.

VÄSTERBOTTEN
Företagen i Västerbotten rap-
porterade om det starkaste läget 
i Norrland. I motsats till övriga 
län och riket stärktes de privata 
tjänstenäringarna. Detta berod-
de uteslutande på att tjänstefö-
retagen var väsentligt positivare 

i sina bedömningar till hur ef-
terfrågan kommer att utvecklas 
framöver. Även industrin signa-
lerade om ett starkare läge. Indu-
striföretagen var mer positiva till 
både orderstockarna och i sina 
förväntningar på produktionsvo-
lymen framöver.

– I likhet med övriga län för-
svagades detaljhandeln från ett 
tidigare mycket starkare läge. 
Orsaken var mindre positiva be-
dömningar av hur försäljningen 
utvecklats och en mer negativ 
syn på varulagren.

I motsats till södra Norrland 
gjorde byggsektorn en negativa-
re bedömning av läget än tidiga-
re. Framförallt var man mer ne-
gativ till orderstockarnas storlek.

NORRBOTTEN
Läget i länet försämrades men 
totalt sett rapporterar företa-
gen om det näst starkaste läget 
i Norrland. Den enda bransch 
som stärktes var tillverknings-
industrin. Denna förstärkning 
var dock kraftig och läget är nu 
mycket starkare än normalt. Sva-
ren på samtliga frågor som in-
går i konfidensindikatorn var 
positivare, men framförallt var 
företagen mycket positivare i 
sina förväntningar på produk-
tionsvolymen framöver.

– I likhet med Västerbotten 
försvagades byggsektorn. Lä-
get är nu svagare än normalt och 
framförallt en negativare syn på 
orderstockarna tynger. Också de-
taljhandeln försvagades och som 
enda län är handelns konfidens-
indikator under det historiska 
snittet. Handlarna var mer nega-
tiva till hur försäljningsvolymen 
utvecklats och i sina förvänt-
ningar på densamma. Dessutom 
var man mer negativa till storle-
ken på varulagren.

Privata tjänstenäringar för-
sämrades precis som för övriga 
län. Detta berodde främst på läg-
re ställda förväntningar på efter-
frågan kommande kvartal, avslu-
tar Söderström. 

Byggsektorn 
har stärkts  
i de tre  
sydligaste 
länen i 
Norrland 
medan den 
försvagats 
i övre  
Norrland

42 Från 0 till 42 i nettotal. Tillverkningsindustrin i Norrbotten 
stärker kraftigt sina förväntningar på produktionsvolymen 
framöver.

Graferna visar konfidensindikatorn för respektive län och bransch. 

Analysera 
själv de 
aktuella siffrorna på  
www.norrlandsfonden.se

Ω Läs hela  
rapporten på  
www.norrlands- 
fonden.se

Handlarna 
var något 
mindre  
positiva i 
sina svar  
på samt- 
liga frågor 
som ingår  
i konfidens-
indikatorn

Graferna visar konfidensindikatorn för respektive 
län och bransch. Ett värde >110 indikerar att läget 

är mycket starkare än normalt, 100-110 starkare än 
normalt, 90-100 svagare än normalt, <90 mycket 

svagare än normalt.   

Detaljhandeln 
i Norrbotten  
försvagades 
och som 
enda län är 
handelns 
konfidensin-
dikator under 
det historiska 
snittet

Ett nettotal utgörs av andel företag som svarat positivt minus andel som 
svarat negativt. Konfidensindikatorn för en bransch eller ett område är 
en sammanvägning av utvalda nettotal.

Tillverknings-
industrin 
har stärkts 
överlag, utom i 
Gävleborg

Närhet till 
kapitalet har 
betydelse

”Goda affärsidéer har aldrig 
varit geografiskt bundna  
och detsamma borde gälla 
möjligheten för företag att få 
kapital till att växa”

S tatistik från den Svenska Riskka-
pitalföreningen talar sitt tydliga 
språk. Riskkapitalinvesteringar i 

unga, onoterade bolag är starkt koncen-
trerade till storstadsregionerna. Stock-
holm ensamt står för över hälften av 
volymen och de tre storstadsregionerna 
står i sin tur tillsammans för över  
80 procent av investeringarna. 

Det är därmed uppenbart att närhet 
till riskkapitalbolagens kontor, dessa 
finns främst i Stockholm, ökar möjlighe-
ten för unga växande företag att få till-
gång till riskkapital. Närheten har, helt 
enkelt, stor betydelse.

Detta är en aspekt som utredaren 
Hans Rydstad inte berör när han föreslår 
en omstrukturering av det statliga risk-
kapitalet i utredningen "En fondstruktur 
för innovation och tillväxt". Förslaget är 
bland annat att Inlandsinnovations ka-
pital på två miljarder kronor, som i dag 
är öronmärkta för norra Sverige, blir del 
av en nationell struktur. Därför var det 
intressant att de rundabordssamtal som 
hölls på Ingenjörsvetenskapsakademien, 
IVA, med anledning av just denna utred-
ning, lyfte fram vikten av att det statliga 
riskkapitalet framgent organiseras på ett 
sådant sätt att det effektivt når ut i hela 
landet.

Goda affärsidéer har aldrig varit geo-
grafiskt bundna och detsamma borde 
gälla möjligheten för företag att få kapi-
tal till att växa. 
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KONFIDENSINDIKATOR NORRLAND – RIKET
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 Norrland, totala näringslivet
 Riket, totala näringslivet

DETALJHANDELN FÖRSVAGAS 
I SAMTLIGA LÄN-69 Från -68 till -69. Tillverkningsindustrin i 

Gävleborg är oförändrat negativa i sina 
bedömningar av orderstockarnas storlek.
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Mörsjö Delis delikatesser sma-
kar mera. Företaget växer och 
omsättningen ökar stadigt. 
 – Vi tror på en fortsatt ökad 
försäljning såväl inom Sverige 
men också på export, säger 
Anna Godevärn, ägare och vd.

Jämt Tugget AB i Östersund 
tillverkar och säljer delika-
tesschips under varumärket  

  ”Mörsjö Deli”. Produkterna 
har sitt ursprung i den norrländ-
ska matkulturen och visionen är 
klar och tydlig: Kunden ska få en 
unik smakupplevelse – men även 
överraskas av nya moderna for-
mer. 

– Vi använder 
lokala råvaror så 
långt det är möj-
ligt. Vi satsar på 
att finnas i var-
je butik över hela 
landet vid utgången av 
2015. Vår ambition är att lägga 
en ”bombmatta” som sedan blir 
grunden för vår fortsatta tillväxt 
utanför Sverige, säger Anna Go-
devärn och ler.

I JÄMTLAND HAR tunnbröd bak-
ats till vardag och fest sedan tu-
sentals år tillbaka. Korn har låg 
glutenhalt och jäser dåligt så 
ojäst tunnbröd av kornmjöl, som 
kunde ätas mjukt eller lagras 
som hårt bröd och lagras under 
lång tid, blev därför en naturlig 
del av matkulturen i Norrland. I 
vår del av landet var det fattigt 
och ingenting fick förfaras.

Idén till tunnbrödschipsen föd-
des och baseras just på en åter-
användning och utveckling av de 
gamla traditionerna.

– DET VAR EN TJEJ som skulle ta 
med sig snacks till en fest. Hon 
gjorde som sin mamma och mor-
mor hade gjort i många år – hon 
återanvände tunnbröd med olja 
och lite kryddor. Det blev en suc-
cé, berättar Anna Godevärn som 
har tagit idén till verkligheten 
och skapat processer för en ef-

Efter 30 år i företaget läm-
nar nu Thomas Fjellner över 
Frostab till döttrarna Anna och 
Sara.
 – Det är egentligen inte så 
stor dramatik i detta, säger de.

F amiljeföretaget Frostab i 
Arvidsjaur startades 1985 
under namnet Fjellfrys och 

inriktningen var renslakt och 
bärhandel med försäljning till 
grossister och export till Europa 
och Asien. Fjellfrys såldes 2007 
och Frostab bildades med inrikt-
ning att egenförädla ren- och 
älgkött, fisk och bär i Arvidsjaur.

Thomas Fjellner har varit med 
hela vägen men tänker nu trappa 
ner och lämna över verksamhe-
ten till sina döttrar och deras far-
bror Anders.

Är du ung och har en idé om 
eget företagande? Då gäller det 
att inte ge upp i första taget. 
Viktor Boman vet hur det är.
 – Du blir ifrågasatt – så det 
gäller att vara ihärdig, säger 
han.

N är Viktor Boman var 
klar med studierna på 
Handelsprogrammet var 

inriktningen solklar, han skulle 
starta företag. I vilken bransch 
var inte lika solklart men med 
tanke på släktbanden så föll inte 
ägget så långt ifrån hönan – om 
uttrycket tillåts.

– Farmor och farfar jobba-
de med äggproduktion fram till  
mitten av 90-talet, så jag växte 
upp med höns. Därför funderade 
jag direkt på att starta något som 
hade med fjäderfä att göra och 
eftersom det inte fanns någon lo-

Ulf Hagner har jobbat med bär 
i närmare 30 år. Det började 
som en fritidssysselsättning 
som över åren utvecklats 
kraftigt för att i dag vara en 
exportindustri med Japan som 
största marknad. 
 – Hälsopreparat är en gigan-
tisk bransch i Japan, säger han.

F ör det är blåbären i första 
hand som japanerna är ute 
efter. Antioxidanterna ut-

vinns och olika hälsokostprepa-
rat tillverkas. Exempelvis finns 
en större typ av blåbärspiller 
som är synnerligen populära.

– Det är en jättemarknad för 
oss. Vi har länge haft goda kon-
takter med Japan. Anledningen 
till att vi byggde bärrenseriet 
och bärfabriken i Stöde 2007 var 

Frostab har en mycket 
lång erfarenhet av bärverk-
samhet och historiken är 
mycket god. Satsningen 
på att bredda sig med 

att tillhandahålla utrymmen för 
testindustrin visar på nytänkande. 
Bolaget har en genomtänkt strategi 
för hur generationskiftet ska kunna 
ske på bästa sätt.

PETTER ALAPÄÄ, 
Företagsanalytiker, Norrlandsfonden:

Att starta en ny verksam-
het med stora investe-
ringar är inte lätt. Vi på 
Norrlandsfonden är glada 
för att vi trodde på Viktor 

och gläds åt hans framgångar. Det 
är så inspirerande att få vara med 
och se hur unga företagare utveck-
las med sitt företag.

BIRGITTA CAJANDER, 
Företagsanalytiker, Norrlandsfonden: Anna Godevärn är ett 

exempel på en driven 
entreprenör som snabbt 
byggt ett varumärke som 
står sig internationellt. 

Nu görs investeringar för en mer 
rationell produktion för att möta 
efterfrågan och för framtida tillväxt. 
Det känns spännande att ha förmå-
nen att följa med på den här resan.  

INGA-LENA 
WAHLSTEDT, 
Företagsanalytiker, Norrlandsfonden:

just våra fina kontakter med Ja-
pan. Det var i detta skede som 
Norrlandsfonden kom in med fi-
nansiering.

ULF HAGNER köpte sina för-
sta bär 1986. Tio år senare var 
sylttillverkningen igång i större 
skala och målet var, och har hela 
tiden varit, att göra delikatess-
sylt av vilda bär som är bättre 
än konkurrenternas. I dag rensas 
mellan 3 000 och 4 000 ton bär 
om året i den egna rensningsan-
läggningen, och 90 procent av 
syltprodukterna går på export.

– Vi har en stor marknad för 
lingonsylt i Tyskland och Öster-
rike och jag vill påstå att vi hål-
ler världens bästa kvalité. 

Kontakter med Milko resul-
terade i tillverkning av hjort-

– Efter 30 år i branschen 
känns det bra att trappa ner nu. 
Jag fyller dessutom 65 år i höst. 
Det kommer att bli bra, det blir 
en smidig övergång eftersom 

Sara och Anna varit med så 
länge, sedan de gick ut gym-
nasiet. De kan det här utan och 
innan, konstaterar han.

Döttrarna ser inte heller någon 

stor dramatik utan ser det mer 
som att äventyret fortsätter med 
förhoppning om en fortsatt posi-
tiv utveckling av företaget.

– Vi säljer all kött och fisk 
som vi tar fram i dag. Allt går 
till vår egen butik, till privata 
i närområdet och i grannkom-
munerna samt till norska och 
tyska turister. Köttsidan har sta-
digt vuxit och betyder hårt jobb 
mellan bärsäsongerna, och just 
bärsidan hoppas vi ska fortsätta 
växa, säger Anna och nämner en 
annan del av verksamheten som 
har framtiden för sig. Frostab 
hyr nämligen ut kylrum till bil-
testföretagen i området.

– De får bestämma vilken 
temperatur de vill ha och sedan 
är det bara för dem att parkera. 
Vi har en stor frysanläggning 

och det finns gott om plats så 
här hoppas vi också på en ex-
pansion, säger Sara.

Tror ni pappa Thomas kan  
hålla sig härifrån nu då?
– Knappast. Han lär nog springa 
omkring här i alla fall, säger de 
med ett skratt. 

Dags för nästa generation att driva Frostab vidare
ronyoughurt som Blåtand var 
med och utvecklade. I och med 
detta tog Blåtand ytterligare ett 
steg framåt in i industriell verk-
samhet som huvudleverantör av 
Fjällyoughurt i mitten av 90- 
talet.  

– DET HAR VARIT en spännan-
de resa. Jag sa till slut upp mig 
från mitt ordinarie jobb för att 
bara satsa på bären. I slutet av 
90-talet var det ganska ovanligt, 
många skakade på huvudet men 
jag har aldrig ångrat mig. 

– Just nu är vi i ett extra gynn-
samt läge eftersom medveten-
heten kring de positiva hälsoef-
fekter som finns, inte minst hos 
blåbär, märks tydligt även hos 
privatpersoner, restauranger och 
andra företag.

Blåbär till Japan är Blåtands egen hälsokost
Några tankar på expansion?
– Vi har två anläggningar och 
det är inom dessa som expansio-
nen får ske. Huvudmålet är att 
skapa mer inom de olika verk-
samhetsområden som vi har. Vi 
har ju en mycket modern och ef-
fektiv rensningsanläggning där 
vi kan ta ännu mer uppdrag. 

Anna och Sara Fjellner tar över Frostab efter pappa Thomas.

Älskas i Japan.

fektiv produktion av delikatess-
chips.

Familjeföretaget har växt kon-
stant sedan starten i december 
2007. Verksamheten började i ett 
litet garage på Frösön men har i 
dag moderna livsmedelslokaler 
på Rådhusgatan i centrala Öst-
ersund. 

OMSÄTTNINGEN HAR ökat med 
i snitt 30 procent per år från  
700 000 kronor till dagens 12 
miljoner kronor och under som-
maren blev det klart med en stor 
investering där Norrlandsfonden 

finns med som partner. En 
ny produktionslin-

je ska byggas och 
lokalerna anpas-

sas för att kun-
na möta en 
fortsatt ökad 

e f te r f rågan , 
såväl nationellt 

som internationellt.
– Totalt är det en investering 

på 6 miljoner kronor. Vi effekti-
viserar i alla steg. 

EN SATSNING PÅ lansering ut-
omlands ligger också i framtids-
planerna. Men här gäller det att 
skynda långsamt. I dag har fö-
retaget tre återförsäljare i Italien 
och provbutiker i Frankrike och 
Tyskland.

– Viktigast är att säkra hem-
mamarknaderna i Sverige och 
Norge. En utlandssatsning kostar 
pengar och energi men målet är 
att ta ett land i sänder med start i 
Norden.  

Delikatessen  
breder ut sig 

kal producent av ägg med stora 
volymer i Norrbotten så bestäm-
de jag mig för att försöka.

Kommunen och Luleå Nä-
ringsliv AB var delaktiga i en 
förstudie av förutsättningar och 
möjligheter för en storskalig 
äggproduktion. Men vägen till 
målet var fortfarande lång.

 
TOLV ÅR HAR GÅTT sedan Viktor 
Boman fick sin idé om att göra 
Klöverbergsgården till en lokal 
leverantör till handlarna i Norr-
botten. I dag innefattar företaget 
33 000 höns och finns i 54 bu-
tiker i Norrbotten. Men början – 
den var, som sagt, en utmaning.

– Som ung företagare ifråga-
sätts du, om du klarar av det utan 
erfarenhet. Du möts av skepsis 
”det där är ingen idé, det kom-
mer aldrig att gå”.  Det var den 
största utmaningen, att inte ge 

upp, konstaterar Viktor och be-
rättar om sina idoga försök att 
hitta finansiärer som kunde stötta 
projektet och få det att bli av. För 
är du ung – då finns oftast inte de 
ekonomiska musklerna.

– Vid all ung företagsamhet är 
det viktigt att finna en mentor/
rådgivare som har stor erfaren-
het inom det finansiella området, 
och inte minst inom generell le-
darskapsförmåga. Styrelsen läm-
nar naturligtvis riktlinjerna, men 
som ung VD är det mycket vik-
tigt att jag har bland andra Mika-
el Hugoson och Peter Georgson 
som båda har stor erfarenhet av 
att leda bolag. 

– På den finansiella sidan har 
Norrlandsfonden tillsammans 
med övriga långivare stöttat mig 
samt ställt krav på uppföljning 
av den likvida situationen, som i 
startskedet ofta är problemet. 

2011 till 2012 byggdes verk-
samheten upp och det blev även 
klart med leveranser till Coops 
butiker. Coop lanserade dock sitt 
eget äggmärke 2013 och då kun-
de Klöverbergsgården även börja 
leverera till ICA. Försäljningen 
går lysande. Klöverbergsgården 
säljer alla ägg de producerar. 
Viktor Boman får till och med 
tacka nej till en del kunder.

NU VÄNTAR nästa steg. Expansi-
on. Under hösten fördubblas pro-
duktionen och antalet höns via 
ett avtal med en äggproducent i 
Jörn. Det betyder att marknaden 
i Västerbotten öppnas upp. 

– Det känns häftigt, det har va-
rit en otroligt rolig resa. Från att 
lära sig hur hönsen fungerar, till 
att packa ägg efter konsumentens 
önskemål. Jag oroade mig stän-
digt för om kunderna skulle gil-

la produkten och i dag ser jag att 
allt funkar. Tre fantastiska år.

Vad ger du för råd till en ung fö-
retagare som tänker dra igång?
– Släpp aldrig din idé. jag tjata-
de närmast sönder, bland andra, 
Birgitta, på Norrlandsfonden. 
Tappa inte tron även om du mö-
ter motstånd. Testa och prova och 
var beredd på att det krävs ett hårt 
jobb och se till att ha mentorer.  

Äggstra ung blev inget företagshinder

Anna Godevärns delikatesschips har blivit en jättesuccé och företaget växer stadigt.   FOTO: GÖSTA FRIES

Viktor Boman valde att satsa på äggproduktion direkt efter avslutade studier och driver i dag ett blomstrande företag.   FOTO: TOMAS BERGMAN

Testa och prova och var 
beredd på att det krävs 
ett hårt jobb och se till 
att ha mentorer.
Viktor Boman

Det ska bli mycket spän-
nande att följa Blåtands 
fortsatta utveckling. Man 
har genom åren inves-
terat i en välfungerande 

produktionsanläggning, och med 
EkoNord som ny delägare skapas 
goda förutsättningar för verksam-
hetens långsiktiga satsning.

LASSE JOHANSSON, 
Företagsanalytiker, Norrlandsfonden:
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Från -33 till 4. Byggsektorn 
i Gävleborg är väsentligt 
positivare till orderstock-
arnas storlek.

Från -5 till 14. Tillverkningsindustrin 
i Västernorrland justerar upp sina 
förväntningar på produktionsvoly-
men det kommande kvartalet.

Tillverkningsindustrin i Jämt-
land är väsentligt negativare 
i sina bedömningar av storle-
ken på färdigvarulagren.

Från 14 till 45 i nettotal. Privata tjäns-
tenäringar i Västerbotten är väsentligt   
  positivare i sina förväntningar på  
   efterfrågan kommande kvartal. 14 Privata tjänstenäringar i Västernorrland 

är mindre positiva till hur verksamheten 
utvecklats det senaste kvartalet. Vid 
föregående mätning var nettotalet 37.

För Outinens Potatis har 
vidareförädling blivit en 
succé. 
 – Det är vår stora grej  
i dag, säger Karl-Johan  
Outinen, vd.

Norrlands-
fonden 
har fun-

nits med i ut-
vecklingen av 
Outinens Potatis 
sedan 2007. Inte 
minst när företa-
get valde att läm-
na Övertorneå för att bygga 
en helt ny fabrik i Haparan-
da. Detta blev starten på den 
vidareförädling som i dag är 
den dominerande produkten 
på marknaden.

– Man kan väl säga att den 
verksamhet vi hade i Över-
torneå var på Åsa Nisse-nivå. 
I dag är vi på en helt annan 
nivå. All produktion sker ma-
skinellt, ingen mänsklig hand 
rör vid råvarorna under till-
verkning och gratängerna har 
tagits emot fantastiskt väl på 
marknaden, fortsätter Karl-
Johan Outinen.

OUTINEN ÄR STORA i Sveri-
ge men håller på med en eta-
blering i Tyskland där potatis-
gratäng alltid varit populärt.

– Vi har precis skickat en 
provsändning till Tyskland 
av vår gratäng med mandel-
potatis och Västerbottensost, 
den populäraste vi har i sor-
timentet, säger Karl-Johan 
Outinen. Han ser ljust på 
fram tiden med en modern, 
mycket väl, fungerande fa-
brik, BRC-certifiering (den 
tuffaste certifieringen av 
livs medelstillverkning som 
finns), bra kunder och medar-
betare och en inarbetad orga-
nisation i ständig och stadig 
utveckling.

– Utveckling ska inte mä-
tas enbart i omsättning och 
resultat. Det finns andra vik-
tiga värden.

Vilket blir nästa steg?
– Vi har lite spännande bus 
på gång. Vi tänker starta upp 
ett färdigmatskoncept baserat 
på potatisen. Här kommer vi, 
som med allt annat, att göra 
allt själva – helt maskinellt. 
Det är vår grej. 

Umlax är Sveriges största 
producent av odlad fjällröding. 
En storskalig verksamhet där 
de djupa fjällvattnen är nyckeln 
till tillväxt.
 – Förutsättningen är att fis-
ken mår bra, säger marknads-
chefen Anna-Carin Jonsson. 

Umlax odlar inte bara fjäll-
röding utan även öring 
och regnbåge men det är 

fjällrödingen som är guldkornet 
i produktionen. En exklusiv fisk 

Under sommaren dök whisky från 
Box Destilleri upp på Systembo-
lagets hyllor. Det var den tredje 
årgången av fyra av serien Early 
Days Collection.
 – Att konsolidera oss på den 
svenska marknaden och att bli 
kända för den stora allmänheten 
utanför whiskykretsarna är en 
stor utmaning. Att sedan nå ut på 
den internationella marknaden 
är ytterligare en stor uppgift de 
kommande åren, säger Thomas 
Larsson, vd.

För tio år sedan kom idén att för-
vandla det gamla vedeldade 
ångkraftverket i Box till ett de-

stilleri. I mars 2010 startade 20-mil-
jonersbygget och i november var de-
stilleriet igång. 

– Det var vår första stora investe-
ring som 2014 följdes av bygget av 
ett större lagerhus och ett besökscen-
ter. Norrlandsfonden kom med som 
en partner under 2011, berättar Tho-
mas Larsson som är en av sex perso-
ner i vad som kan kallas för grundar-
gruppen av Box Destilleri som i dag 
har 13 anställda. 

– VI HÅLLER VÅR långsiktiga plan 
gällande produktion, ekonomi och 
försäljning.  Vi ligger till och med 
lite bättre till än beräknat och kan nå 
ett positivt resultat redan i år, istället 
för 2016 som är planen. Vi har för-
dubblat omsättningen första halvår-
et 2015 jämfört med första halvåret 
2014. Det är jättetufft men jag kan 
säga att vi är nöjda. 

Umlax är ett företag som 
drivs med stort engage-
mang och passion vilket 
också visar sig i bolagets 
kontinuerliga tillväxt 

och goda ekonomiska utveckling. 
Norrlandsfonden har varit med som 
part sedan den stora satsningen i 
Malgomajsjön inleddes 2008.

ANNA HEDSTRÖM, 
Företagsanalytiker, Norrlandsfonden:

Kalle Outinen är en 
färgstark och duktig 
entreprenör som det 
alltid är lika inspire-
rande att träffa. Han 

såg tidigt potatisens potential 
till förädling och vågade satsa 
vidare på den verksamhet som 
föräldrarna byggt upp. Vi på 
Norrlandsfonden är glada att 
få vara med i utvecklingen av 
företaget.

BIRGITTA CAJANDER, 
Företagsanalytiker, Norrlandsfonden:

Box är ett intressant företag och 
ett lysande exempel på sann 
entreprenörsanda kombinerat 
med stor affärsmässighet. Det 
ska bli mycket spännande att 

följa den fortsatta satsningen mot den 
nationella och internationella marknaden.

ERIKA ENERED 
FREDRIKSSON, 
Företagsanalytiker, Norrlandsfonden:

och en stor satsning på den interna-
tionella marknaden. Som är ett måste 
för överlevnad och utveckling.

– Är vi duktiga kan vi sälja maxi-
malt 25 procent av vår volym i Sve-
rige, det vet vi. Resten måste vi sälja 
utomlands och vi söker nu interna-
tionella samarbetspartners för distri-
bution och försäljning. 

Kunskap, kompetens och kvalité 
är ledorden och via headhunting har 
yttersta kompetens inom området re-
kryterats. Detta har inneburit högsta 
kvalitet på slutprodukten, whiskyn. 
Ett bevis på detta kom under som-
maren då USA:s största magasin för 
whisky; Whisky Advocate gav Box 
Festivaltappning 91 poäng av 100 i 
ett stort test.

– Det var så att jag fick nypa mig i 
armen. Dessutom fick vår ”Pioneer” 
och vår ”Challenger” 88 respektive 
87 poäng. Det betyder otroligt myck-
et och känns fantastiskt. Personalen 
har gjort en otrolig insats.

THOMAS LARSSON berättar vidare 
att inga planer på ytterligare investe-
ringar eller utökad produktion finns. 
Nu handlar det om effektivisering 

Närodlat ligger i tiden. Jonas Larsson funderade 
kring hur spannmålet som odlades kunde vida-
reförädlas. Sedan föddes Tevsjö Destilleri – som 
framställer femstjärnig akvavit.
 ”Vi har rent mjöl i påsen och bra brännvin  
i flaskan”, en slogan som säger precis vad det  
handlar om.

Jonas Larssons fru Anna är sjunde generation mjöl-
nare som driver Teve Kvarnen i Järvsö. Under en 
utlandsresa 2010 då bröllopet planerades väcktes  

     även tankarna på att vidareutveckla verksamheten.
– Jo, vi satt där på en grekisk taverna och funde-

rade på hur vi skulle kunna få ut mer i anslutning till 
Kvarnen. Förädla spannmålet som vi odlar. Då kom 
vi fram till att ett destilleri är en naturlig väg att gå, 
berättar Jonas Larsson.

Paret såg över vad som skulle krävas för att starta 
upp och det tog tre år innan bygget var igång. 

– Ju mer vi tog reda på desto mer övertygade blev 
vi att det var en bra idé, och det har ju visat sig att det 
var alldeles riktigt.

DET ENA HAR allt eftersom gett det andra. Visningar 
och provningar blev snabb mycket populära, en ny 
restaurangdel byggdes till och de närodlade produk-
terna som används vid framställningen ger destilleriet 
en närmast unik position som ligger helt rätt i tiden.

– Allt går hand i hand. Vi erbjuder livsmedel och 
mat i restaurangen där allt kommer från närområdet. 
Vår sprit framställs på samma vis, inte via några kon-
stiga tillsatser som du kan köpa på nätet. Vi är ett av 
väldigt få destillerier som gör allt från ax till limpa 
och ett bevis på kvaliteten är att vi faktiskt säljer vod-
kaklassad sprit till andra leverantörer i Sverige.

Ett annat bevis på Tevsjö Destilleris högprocentiga 
produkters standard var årets test av midsommarsnaps 
i Dagens Nyheter. Det blev högsta betyg, 5, för akva-
viten och en 4 och en 3 för två av de övriga sorterna. 
Smickrande betyg med andra ord.

– Det var självklart jättekul för oss. Ett tecken på 
att vi gör rätt saker. Norrlandsfonden har varit med på 
hela resan och vi har dem att tacka för väldigt myck-
et. Det här hade nog aldrig blivit verklighet annars. 

Hur ser framtiden ut?
– Vi har många planer. Tanken är att vi ska bygga ut 
besöksbiten med en typ av besökscentra med show-
room, ungefär som det ser ut vid skotska destillerier. 
Sedan vill vi få in fler aktörer innanför väggarna så vi 
kan bredda restaurangens utbud. Kanske någon som 
gör ost, charkprodukter eller pasta, säger Jonas Lars-
son och fortsätter:

– Vi har också långt gångna planer på att bygga ett 
eget växthus. Vi pumpar tillbaka cirka 9 000 liter kyl-
vatten i timmen, och är helt egenförsörjande av el. Vi 
vill ta reda på värmen innan vattnet går tillbaka. Då 
kan vi odla grönsaker och kryddor. 

Tevsjö Destilleri är ett utmärkt exempel på vad som 
krävs för att en satsning på en småskalig produktion 
i en konkurrensutsatt bransch ska lyckas. Två drivna 
entreprenörer som vågar satsa på kvalitet och en 
tydlig profil med produkter som tilltalar marknaden.

LARS JOHANSSON, 
Företagsanalytiker, Norrlandsfonden:

Tevsjö bränner 
bästa akvaviten

Jonas Larsson välkomnar gästerna.  

Yes Box, det går utmärkt 
att göra whisky i Sverige

Thomas Larsson ser ljust på framtiden.   FOTO: MICHAEL ENGMAN

Box Destilleri är inrymt i det gamla ångkraftverket och ligger vackert vid vattnet.   FOTO: PETER SOEDERLIND

Fina fisken i Malgomaj

som är svår att odla för att den 
har höga kvalitetskrav på vattnet 
den lever i. 

Därför är den fjällnära sjön 
Malgomaj i Vilhelmina kommun 
med sitt klara vatten optimalt för 
odling av röding. 1987 startade 
Josef Nygren odlingsprojektet av 
regnbåge och röding och han är 
i dag den stora mogulen när det 
gäller uppfödandet av de känsli-
ga fiskarterna.

– Det är temperaturen som styr 
det mesta. Vi har provat att odla 

fjällröding i Umgransele men det 
fungerar inte, det är antingen för 
varmt eller för kallt. I Malgomaj 
har vi optimala temperaturer hela 
året vilket gör att fisken mår bra.

EFTERFRÅGAN PÅ RÖDINGEN är 
stor. Varje vecka körs 20 ton ut, 
det är taket för produktionen, och 
allt säljs. Umlax har en noga in-
arbetad produktionsplan som de 
följer och expanderar med hjälp 
av, bland andra, Norrlandsfonden.

– Vi söker nya tillstånd och 
växer även i Arjeplog. Horna-
vans vatten är också utmärkt för 
rödingen. Vi är lite sårbara som 
det är i dag därför behöver vi ex-
pandera så vi kan säkerställa en 
jämn leverans året runt, fortsätter 
Anna-Carin Jonsson.

UMLAX SÄLJER största delen av 
sin produktion i Sverige och får 
hela tiden goda betyg från kun-
derna. Kvaliteten är hög, ingen 
antibiotika behöver användas 
tack vara de optimala förhållan-

dena. Det går inte heller att skil-
ja den odlade fisken, avseende 
smaken, från de som simmar fritt 
i vattendragen.

– Förr sas det ofta att odlad fisk 
smakade foder – men det är bor-
ta i dag. Dels har fodret förbätt-
rats men vi har lärt oss hur fisken 
fungerar så vi matar dem aldrig 
under de sista dygnen innan de 
tas vidare. Vi har faktiskt testat 
på en skeptisk person i persona-
len som garanterade att han skul-
le känna skillnad. Det kunde han 
inte. Han tyckte, till och med, att 
den odlade rödingen var godast.

DET TAR MELLAN två och tre år 
för fjällrödingen att utvecklas 
från ägg till slaktfärdig Den sam-
lade och mycket långa erfaren-
het som Umlax besitter gör dem 
till en dominerande aktör på den 
svenska marknaden.

– Tillväxten måste ske i sam-
verkan och i lämplig takt. Men 
vi har ett mål att leverera vecka 
efter vecka och det har vi klarat 
hittills, även om det ibland krävts 
extraordinära åtgärder, som heli-
koptertransport. Nu blir vi mer 
flexibla och i och med det också 
tryggare, konstaterar Anna-Carin 
Jonsson.  

Josef Nygren. 

Anna-Carin Jonsson visar upp en av Umlax fjällrödingar. 

Förädling får 
Outinens att 
växa vidare

Karl-Johan
Outinen.

SAMTLIGA NETTOTAL FÖR DETALJ-
HANDELN I NORRBOTTEN FÖRSVAGAS

Jämtlandsgården i Hammer-
dal har, trots att man haft en 
utmanande resa ända sedan 
starten, utvecklats i rätt rikting 
och nu har vindarna vänt och 
framtiden ser ljus ut. 
    – Just nu känns det bättre än 
någonsin, säger Stefan Zetter-
lund, vd.

S tefan Zetterlund vet vad 
han pratar om. Han börja-
de i branschen redan som 

15-åring och han har följt slak-
terinäringen och dess utveckling 
på nära håll bland annat i olika 
ledande befattningar. Den erfa-
renheten har Jämtlandsgården 
haft glädje av sedan 2013, då 
han anställdes som VD.

– Jämtlandsgården föddes 
tack vare kapital från ett antal 
entusiastiska aktieägare, bland 
annat lantbrukare, som hade vi-
sionen att starta ett lokalt slak-
teri i det gamla mejeriet i Ham-
merdal. Kompletterat med lånat 
kapital kunde nödvändiga om-
byggnationer och omfattande 

investeringar göras. Verksamhe-
ten startade 2009 men det blev 
en tuff start till följd av en del 
barnsjukdomar i anläggningen. 
Bland annat gjorde ett konstruk-
tionsfel i ventilationen att stora 
mängder råvaror fick kasseras, 
berättar Stefan och fortsätter:

– Slakteribranschen är kon-
kurrensutsatt och marginaler-
na är små.  Omfattande import 
pressar priserna ut till butik även 
för svenskt kött. Samtidigt leder 
bristen på svenskt kött till att rå-

varupriserna stiger för oss som 
vill jobba med lokalproducerat. 
Vi var dock uthålliga under upp-
byggnadsfasen och 2014 kunde 
vi glädjas åt ett plusresultat för 
första gången.

2015 hopade sig dock proble-
men när Jämtlandsgårdens störs-
ta kund i Stockholm försattes 
i konkurs. Då stängdes slakte-
riet tillfälligt men tack vare nya 
partners och ägare kunde bola-
get fortsätta verksamheten. 

– Det handlade om stora peng-
ar. Men vi fick in kapital från ett 
antal gamla aktieägare och en 
del nya som tror på bolaget.  Det 
var lyckligt att också befintliga 
finansiärer, bland andra Norr-
landsfonden, kunde hjälpa till på 
olika sätt. Det handlade akut om 
att betala skulderna till köttleve-
rantörerna, vilket lyckades.

– Vi redde ut stormen och nu 
känns det bättre än någonsin. 

Stefan Zetterlund menar att 
den ökade medvetenheten kring 
livsmedel också börjar slå ige-
nom när det gäller köttproduk-

tion. Även om det är utmanande 
att konkurrera med importerat. 
Tidigare var lokalproducerat 
kött svårt att få ut i butikerna – 
men här har det svängt rejält.

– Vi slaktade fem djur från 
en utvald gård i norra Jämtland, 
skyltade upp i butik och allt för-
svann på mindre än ett dygn. Vi 
började med fyra butiker, som 
nu har blivit nio. Allt fler kon-
sumenter ställer krav på vad de 
äter, att djuren haft det bra och 
att djuren är uppfödda och för-
ädlade i Jämtland. 

Stefan Zetterlund.  

Jämtlandsgårdens framtid ser ljus ut 

Jämtlandsgården var tidigt 
ute med sin satsning på 
ett lokalt slakteri och har 
via uthållighet utvecklats 
trots många utmaningar.   

Allt mer medvetna konsumenter ef-
terfrågar lokalt uppfött och förädlat 
kött.  Timingen är med andra ord 
helt rätt och framtiden ser ljus ut 
för Jämtlands första kravcertifierade 
nötköttsslakteri. 

INGA-LENA 
WAHLSTEDT, 
Företagsanalytiker, Norrlandsfonden:
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Norrlandsbarometern lyfte upp frå-
gan om den norrländska livsmed-
elindustrins framtid på bordet 

och ställde landsbygdsminister Sven-Er-
ik Bucht, och LRF:s vd och koncernchef 
Anders Källström inför utmaningarna.

Mattrenden som beskrivs i medierna  
ger en bild av nyetableringar av allt från 
lokala ölbryggerier till matproducenter, 
stämmer den? Eller är det bara en  
liten krusning på ytan av en generell  
avveckling?
Anders Källström, vd, Lantbrukarnas 
riksförbund, LRF:
– Det är två parallella händelseutveck-
lingar. Den stora trenden hos svenska 
livsmedelsproducenter är fortfarande att 
de blir färre men större. Samtidigt kom-
mer det fler och fler små mejerier, slakte-
rier och bryggerier och det finns en ökad 
efterfrågan på produkter därifrån. Än så 
länge är det dock en liten andel av den to-
tala produktionen. Avveckling är fel ord, 
vi producerar i många fall inte mindre 
men det produceras av färre företag. 

Sven-Erik Bucht, socialdemokratisk 
landsbygdsminister:
– Ser man på svensk dryck- och livs-
medelsindustri i stort så sysselsätter den 
55 000 totalt sett. Och det intressanta är 
att 70 procent kommer från svenska pri-
märproducenter, jordbruk, fiske mm. Det 
här är en jätteviktig landsbygdsfråga för 
Sverige. Det är i svensk landsbygd de här 
producenterna finns. Det måste finnas en 
närhet. Det är jätteviktigt. Mattrenden är 
en stark trend, inte minst den ekologiska 
lokalproducerade. Vi ser en ökad efterfrå-
gan, en ökning med hela 38 procent för 
2014 för ekologiska livsmedel. Och det 
fortsätter, första kvartalet ligger vi på +25 
procent. Och det är inte bara en svensk 
trend, det är en megatrend globalt. Det 
finns klara samband, där har vi en enorm 
möjlighet, vi har bra klimat och miljö och 
djurhälsa i världsklass.

Hur kan livsmedelsindustrin blomstra 
än mer och kanske skapa fler arbets- 
tillfällen även i glesbygd?
Bucht:
– Vi måste skapa ännu bättre förutsätt-
ningar. Där har vi startat ett jobb  med en 
nationell livsmedelsstrategi, något vi sak-
nar, den borde tagits fram för flera år se-
dan... Det var det första jag tog tag i när 
jag tillträdde. Det är lite som Alice i Un-
derlandet när hon frågade katten hur man 
tar sig därifrån, då frågade katten ”var är 
du på väg”… Utan strategi kommer det 
inte hända mycket, vi måste veta vart vi 

Norrländsk livsmedelsindustri är satt 
under stor prispress, men samtidigt 
ökar intresset för kvalité och ekologiska 
produkter.
 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, 
tror på den utvecklingen:
 – Det är en megatrend globalt och 
där har vi en enorm möjlighet till ökad 
export.

ska. Vi har nu haft sex dialogmöten runt 
om i landet.  Det som genomsyrar alla 
samtal är ordet samverkan. Vi måste sam-
verka. Livsmedelsstrategin ska vara klar 
under våren 2016. 

Källström:
– Jordbruks- och livsmedelssektorn sys-
selsätter totalt närmare 113 000 personer. 
Cirka 40 procent av de anställda i livs-
medelsindustrin har sin arbetsplats i en 
kommun med färre än 25 000 invånare. 
Till detta kommer arbetstillfällen i pri-
märproduktion och alla underleverantörer 
av transporter, underhåll med mera. En 
helt avgörande förutsättning för en fram-
gångsrik svensk livsmedelsindustri är ett 
konkurrenskraftigt svenskt lantbruk. En 
stor andel av livsmedelsindustrin är helt 
beroende av svenska råvaror såsom meje-
rier, slakterier, kvarnar med mera och to-
talt sett är cirka 60 procent av industrins 
råvara svensk. 

– Svensk livsmedelsproduktion har 
minskat under många år inte minst när 
det gäller animalier. En utveckling som 
lett till att idag är i princip varannan tug-
ga av det vi äter i Sverige importerad och 
att många livsmedelsföretag fått vidta en 
rad strukturåtgärder för att hantera mins-
kade volymer istället för att kunna satsa 
mer offensivt på att utveckla produkter, 
marknader och produktion. Därför är det 
så viktigt med en nationell livsmedels-
strategi med mål att öka konsumtionen 
och produktionen av svensk mat. Det 
krävs också att man är beredd att snabbt 
vidta åtgärder som kan öka konkurrens-
kraften i bland annat svensk mjölkpro-
duktion för att undvika en kraftigt mins-
kad produktion bland annat i Norrland. 

Upphandling av mat, här har inte  
lokalproducerat styrt, mer pris, vilket 
gör att det offentliga handlar från  
lågkostnadsländer, ett systemfel?
Källström:
– Offentlig upphandling måste ställa krav 
i nivå med svensk lagstiftning. Många 

kommuner har blivit bättre på det sedan 
det blev tillåtet att ställa djurskyddskrav 
i upphandlingar, men offentlig upphand-
ling måste bli ännu bättre på ställa krav 
och följa upp upphandlingarna. Till ex-
empel så är 70 procent av osten i offent-
lig upphandling importerad vilket är helt 
ohållbart, snart har vi inga mjölkbönder 
kvar. Här kan verkligen politikerna göra 
skillnad i sin egna kommun och se till att 
kommunen upphandlar lokal- och svensk- 
producerad mat till de offentliga köken.

Bucht:
– Upphandlingsreglerna är knepiga. Vi 
håller på att se över reglerna nu. Vi vill 
kunna anpassa de här reglerna så att an-
dra faktorer viktas tyngre. De offentli-
ga ska kunna ställa andra krav på kvalité 
och miljö. Den förändringen kommer att 
komma inom en snar framtid. Det är en 
viktig del. Samtidigt måste man inse att 
det bara är fyra procent som utgörs av det 
offentliga, övriga försäljningen är vi pri-
vata konsumenter. Vilka varor väljer vi? 
Hur märker man upp lokalproducerade 
varor så att vi kan välja rätt?

Är vi svenskar inte nog protektionistiska?
Bucht:
– Det finns aktuella undersökningar som 
visar att 90 procent av svenska folket vill 
köpa svenska mejeriprodukter, men för 
att kunna göra det vill man kunna veta att 
man köper svenskt. Det är därför viktigt 
att branschen märker varans ursprung.

Mjölkbönderna, ska vi säkerställa 
en inhemsk produktion eller är det 
ett förlegat sätt att tänka?
Bucht:
– Det är absolut jätteviktigt. Det är kvali-
tétsprodukter och de måste finnas kvar. 

Källström:
– Det är klart viktigt att vi kan erbjuda 
svensk mjölk och svenska mjölkproduk-
ter till våra hemmakonsumenter. Det vi 

har sett de senaste åren är en ökad import 
av mjölkprodukter som säljs i butik och 
det handlar framför allt om billig ost. Vi 

har en fin svensk mjölkproduktion 
med god djuromsorg som bland 
annat visar sig i att vi använder 
minst antibiotika i EU. Svensk 
mjölkproduktion är också bäst i 
världen när det gäller låg klimat-
belastning. Tillsammans med att 
vi är duktiga på att producera goda 
mjölkprodukter är detta en möjlig-
het att växa såväl här hemma som 
genom export till andra länder. Det 
skapar jobb och ekonomi i lands-
bygden som är viktig för hela Sve-
rige. Varje mjölkföretag bidrar till 
fem jobb.

Hur kan vi göra mjölkproduk- 
tionen lönsam?

Källström:
– Mjölkföretagen verkar på en stenhård 
marknad. Politikerna ville ha en öppen 
och fri marknad och det vill vi också. 
Men om man ska kunna konkurrera, så 
kan inte politiska regelverk kosta mer i 
Sverige än i andra länder. Så marknaden 
måste lösa lönsamheten och för att kunna 
konkurrera måste villkoren vara lika. Just 
nu är mjölkbranschen i en akut kris. Då 
krävs okonventionella och akuta åtgärder. 

Bucht:
– Det här är ett problem i hela Europa. 
Vi försöker mildra den här krisen, vi går 
in med statliga kreditgarantier, vi har 
bland annat fördubblat metangasstödet 
och går in med olika exportsatsningar. Vi 
har tagit fram ett åtgärdsprogram med 87 
punkter. Så arbetet pågår. 

Hur kan norrländska livsmedel  
bli en exportframgång?
Källström:
– Sverige borde i högre grad än idag 
kunna etablera sig som en exportör av 
hållbart producerad mat, ”hållbar mat”. 
Vi har även ett antal unika produkter ex-
empelvis Västerbottensost. Polarbröd är 
ju redan en framgångsrikt norrländskt 
företag som lyckats på export. Det krävs 
att regering, myndigheter och branschen 
arbetar gemensamt med en tydlig ge-
mensam exportstrategi. Inte minst när 
det gäller tillträde till marknader utanför 
EU, där det ofta krävs landsgodkännan-
de samt stöd till företag som vill etablera 
sig på exportmarknaden, har regering och 
myndigheter en viktig roll. 

Vilka faktorer - som vi själva kan  
påverka - är viktigast för att utveckla 
livsmedelsindustrin?
Bucht:
– Som kund kan vi påverka det väldigt 
snabbt när vi går in och handlar. Om vi 
bara är observanta. Vi vill ha frivillig ur-
sprungsmärkning av svenska produk-
ter. Att det kommer fram på frivillig väg 
känns bäst och det tror jag att vi kommer 
att få se allt mer nu när kunderna efterfrå-
gar det mer. 

Anders 
Källström, vd, 

Lantbrukarnas 

riksförbund, LRF. Sven-Erik Bucht, 
socialdemokratisk 

landsbygdsminister:

DEBATT: Anders Källström, vd, Lantbrukarnas riksförbund, LRF.
Sven-Erik Bucht, socialdemokratisk landsbygdsminister:

”Vi har bra klimat och miljö 
samt djurhälsa i världsklass”


