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DET BÄSTA 
KRISTINA GJORT

ATT GÅ ELDRIMNERS INTENSIVUTBILDNING MATHANTVERK FÖR NYSTARTARE VAR MYCKET 
VIKTIGT FÖR KRISTINA FORSS, BÅDE FÖR DEN KUNSKAP HON TILLÄGNADE SIG OCH 

FÖR DE KONTAKTER HON KNÖT. TILLSAMMANS MED SIN SAMBO BJÖRN DRIVER HON NU 
LÖVNÄSGÅRDENS MATHANTVERK & DJURUPPFÖDNING UTANFÖR VILHELMINA. 

TEXT & FOTO Anna Berglund

På Lövnäsgården fem mil utanför Vilhelmina går gri-
sarna och bökar i hagarna i närheten av husen. Den 
stora galten Svinto kommer fram för att bli kliad på 
ryggen när det kommer besökare och Kristina kliver 
in i hagen. Griskultingarna håller sig i bakgrunden. 
På småbruket Lövnäsgården fanns tidigare mjölk-

kor, men Kristina valde istället att satsa på utegrisar av den svenska 
lantrasen Linderöd. Gården har ett sjuttiotal grisar och sedan 2012 
godkända avelsdjur inom rasen Linderödssvin, vilken är den enda 
kvarvarande svenska lantrasen av svin. De växer långsammare än 
dagens tamsvin, är lugna, tåliga och sällskapliga. Köttet blir saftigt, 
mörkt och mört. 

– Jag har alltid varit intresserad av kött och matlagning, säger 
Björn. 

Både Björn och Kristina drivs av en önskan att producera kött 
med hög kvalitet. 

– När grisarna får böka och leta efter sin mat eller kan skutta 
och vifta på svansen så ser ju både vi och våra besökare att de har 
det bra. De får böka i potatislandet efter vår potatisplockning och vi 
kan gömma deras foderpellets i höet ibland vid utfodring. Vi slaktar 
grisarna först efter tolv till fjorton månader så att köttet hinner ut-
veckla god smak. Det är inte bara vi som känner tillfredställelse och 
gott samvete när vi äter välsmakande kött från djur som har haft det 
bra hela livet. Vi möts av samma önskan hos många av våra kunder, 
förklarar Kristina. 

NÄR DE VILLE LÄRA SIG mer om att använda det egna köttet till 
förädling hittade Kristina en kurs på nätet som hon tipsade Björn 
om. Det var Eldrimners grundkurs i chark, med den tyske specia-
listen Sven Lindauer, som Eldrimner länge samarbetat med. Under 
den veckolånga kursen fick Björn mersmak på att lära sig om kött-
hantering och förädling. Han blev fascinerad av att lyssna på läraren. 
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■  R E P O R T A G E  ■

MAT H A N T V E R K F Ö R N YS TA RTA R E

Vill du göra som Kristina och gå Eldrim-
ners intensivutbildning Mathantverk för 
nystartare, som är skräddarsydd för den 
som vill bli mathantverksföretagare? Läs 
mer i kalendariet på sidan 55 eller via 
eldrimner.com/utbildning .

– Jag brukar inte ha lätt för att sitta och lyssna, men allt Sven sa var 
intressant så det här var verkligen en utbildning som passade mig, 
berättar Björn. 

Tidigare hade Björn jagat mycket och varit intresserad av kött 
och matlagning. Nu fick han den kunskap och det sammanhang som 
han tidigare saknade. På rasterna under kursen satt han bredvid en 
deltagare som gick samma kurs, men som ett delmoment i femveck-
orsutbildningen Mathantverk för nystartare. När kurskompisen be-
rättade om vad de fick lära sig och göra under den utbildningen blev 
han intresserad, men kände att han själv inte hade tid. När han kom 
hem till sambon sa han att hon måste gå den här kursen. Och Kris-
tina nappade. Ett par år innan hon träffade Björn hade hon övertagit 
gården, som hon är uppvuxen på, utanför Vilhelmina.

– Jag bodde i Sundsvall då men kände att jag inte hörde hemma 
i en stad. Gården hade stått tom ett tag och jag kände att tar inte jag 
över gården så gör nog ingen annan det heller, berättar Kristina som 
längtade efter att ha djur och att utveckla gården.

Intensivkursen på Eldrimner blev ett viktigt steg i Kristinas och 
gårdens utveckling.

 – Att gå kursen Mathantverk för nystartare var bland det bästa 
jag har gjort. Det enda negativa var att jag inte gick den tidigare. 
Jag fick ett fantastiskt nätverk både bland de som gick utbildningen 
samtidigt och de vi träffade som lärare. Det finns en kollegial kultur 
bland deltagarna på utbildningen, säger Kristina.

Det för henne så viktiga nätverket har hon kvar. 
– Några av oss träffades på SM i mathantverk året efter utbild-

ningen och gjorde en smakprovning på våra produkter och märkte 
att de passade bra ihop. Vi fick inspiration av att träffas på nytt och 
av varandras produkter.  Efter utbildningen känns det också lättare 
att ringa till någon av lärarna eller till Eldrimners personal, förklarar 
Kristina.

UNDER UTBILDNINGENS sista vecka presenteras den affärsplan 
som deltagarna har arbetat med under kursen. Att ha tänkt genom 
en handlingsplan, att förbereda för försäljning av produkter och att 
göra kalkyler blir ett bra underlag att ha med sig. I utbildningen in-
går även att deltagarna gör två dagars praktik hos en etablerad mat-
hantverksföretagare. 

– Min praktik på Gårdscharken Fågelberget i Gäddede var 
mycket värdefull. Det var viktigt för mig att se hur de arbetar i ett 
etablerat företag, säger Kristina. 

Björn har nu slutat med sitt jobb som snickare. Hans kunskaper 
används istället hemma på gården och de bygger ett hus med gäst-
bäddar så att de kan ta emot olika grupper.

 – Vi har fått förfrågningar om boende i området och vi funderar 
på att börja ge kurser i korvtillverkning utan nitrit och emulgerings-
medel, berättar Björn. 

Både Kristina och Björn har fortsatt att gå Eldrimners kurser. 
– När jag hörde att läraren till den lärare som jag blev så inspire-

rad av också har kurser på Eldrimner tänkte jag: wow, finns det alltså 
en som kan ännu mer? 

Björn anmälde sig då till fördjupningskursen med Jürgen Kör-
ber, som även han är en av Eldrimners återkommande charklärare 
och specialister. Kristina har varit med på de kortare kurserna i eko-
nomistyrning och livsmedelssäkerhet. 

– Vi försöker satsa på att gå på en kurs per år på Eldrimner. Ju 
mer man lär sig desto mer inser man att det finns att lära sig, säger 
Kristina Forss. //


