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N AT I O N E L LT R E S U R S C E N T R U M F Ö R M AT H A N T V E R K

Eldrimner hjälper dig som är mathantverkare, i starten såväl som i utvecklingen av företaget, genom
rådgivning, kurser, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte. Eldrimner arbetar för att det
svenska mathantverket ska utvecklas. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.
MATHANTVERK skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet.
Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på
den egna gården. K
 ännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är
med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser,
produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition,
vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

UTBILDNING OCH INSPIRATION
Eldrimners kursutbud täcker alla viktiga delar av mathantverkarens
yrke, från tillverkning av produkter till företagandet.
YH-UTBILDNING MATHANTVERK 1 år
STARTA EGET MATHANTVERKSFÖRETAG 5 veckor
NYBÖRJARKURS 2 dagar
GRUNDKURS 1–5 dagar
FÖRDJUPNINGSKURS 1–5 dagar
SEMINARIER
STUDIERESOR i Sverige och utomlands

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING
SM I MATHANTVERK
Produkttävling öppen för hela Norden, som anordnas av Eldrimner
årligen sedan 1996.
MATHANTVERKSDAGAR
Regionala nätverksträffar över hela landet.
SÆRIMNER
Idé- och kunskapsmässa, anordnas vartannat år.
ELDRIMNER CERTIFIERAT MATHANTVERK
Produktcertifiering framtagen med mathantverkarna.
ELDRIMNERS MAGASIN MATHANTVERK
ges ut kostnadsfritt till prenumeranter 4 gånger per år.
ELDRIMNER.COM
webbplats med övergripande information om Eldrimner och alla
våra verksamheter.
MATHANTVERK.SE
Webbplats/app som samlar information om mathantverkare och

KONTAKT
010-225 32 01 – info@eldrimner.com
Bodil Cornell
Verksamhetsledare
010-225 32 72 – bodil@eldrimner.com
Aleksandra Ahlgren
Samordning Kommunikation
010-225 33 57 – aleksandra@eldrimner.com
Christina Hedin
Samordning Branscher
010-225 32 64 – christina@eldrimner.com
Madeliene Larsen Ivansson
Samordning Administration
010-225 33 78 – madeliene@eldrimner.com
eldrimner.com

STÖD OCH RÅDGIVNING
DIALOG MED MYNDIGHETERNA
För att undanröja hinder för mathantverkare och underlätta utvecklingen av
mathantverk i Sverige.
KOSTNADSFRI TELEFONRÅDGIVNING
”Mathantverkare till mathantverkare” inom mejeri, bageri, charkuteri, bär-, frukt-
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REKORINGAR
OCH AMAP
BLOMSTRAR
OCH FRODAS
RUNT OM I SVERIGE BLOMSTRAR REKORINGARNA. PÅ TORG OCH
PARKERINGSPLATSER MÖTER PRODUCENTER VARJE VECKA INTRESSERADE KONSUMENTER OCH MÅNGA MATHANTVERKARE
VITTNAR OM ÖKAD FÖRSÄLJNING. INSPIRATIONEN TILL REKORINGARNA KOMMER FRÅN FRANKRIKE OCH ÄVEN DÄR FRODAS
MOTSVARIGHETEN AMAP.
TEXT Aleksandra Ahlgren, Annelie Lanner & Stéphane Lombard

D

et
franska
AMAP
står för Association
pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne
och är en sammanslutning som strävar efter
att behålla det småskaliga lantbruket. Genom att medvetna konsumenter prenumererar på grönsaker och
mathantverk och betalar i förväg blir
detta en säker inkomstkälla för producenterna.

I UTKANTEN av Chambéry i sydöstra
Frankrike sker AMAP-utlämningarna i
en bar. I en lokal på bakgården möts
varje vecka producenter och konsumenter. Konsumenterna fyller sina
kassar, korgar och cykelväskor med
de varor de köpt. Laura Martin, som
är engagerad i AMAP Court Bouillon
berättar att det är ungefär 40 familjer
som prenumererar på lokalt producerad mat i den här sammanslutningen.
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gemang som bygger på solidaritet.
– Eftersom konsumenterna betalar och bokar i förväg så vet producenterna att oavsett vad som händer
får de sälja sin produktion, och skulle
producenterna inte kunna leverera så
mycket en vecka vet konsumenterna
att de nästa vecka har mer att hämta.
Den här AMAP:en tar sina produkter från två relativt nystartade gårdar.
– För dem skapar vi en marknad
som annars inte hade funnits. Vi är
ett bra stöd och de första åren kan det
vara helt nödvändigt för dem. Tidigare samarbetade vi med andra gårdar,
som nu har växt och inte behöver oss
längre, berättar Laura.
AMAP-utlämningarna sker på olika platser; i barer, på parkeringsplatser och i bibliotek.
– Det startas många nya nu och det
verkar som om intresset växer, men
det skulle kunna vara så många fler.
Det är så viktigt att vi konsumenter
gynnar det lokala, säger Laura Martin.

Producenterna lyfter vikten av att
ha kontakten med konsumenterna,
samt det faktum att det handlar om
ett längre kontrakt.
– Vi använder många olika försäljningskanaler, men tycker att det är
viktigt med AMAP eftersom konsumenterna skriver ett kontrakt på ett
år eller längre med oss, säger Vincent
Rozé, som driver gården Ferme de
Sainte Luce.
I FRANKRIKE startade den första AMAP:en 2001 i Aubagne i sydöstra Frankrike och sedan dess har
utvecklingen gått snabbt. I dag finns
AMAP:ar i hela Frankrike. Majoriteten finns i städer eller stadsnära områden, men på senare tid har fler och
fler bildats på landsbygden. Nu räknar man med att det finns över 1 600
runt om i Frankrike. Detta innebär att
drygt 270 000 konsumenter handlar
av mer än 66 000 producenter genom
AMAP.
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Thomas Snellman
FOTO Arkiv/Jonas Brunnström

DEN FRANSKA modellen har
inspirerat flera andra länder, bland
annat Kanada, Japan och Portugal.
Även Finland och Sverige har
inspirerats. I början av 2010-talet
besökte den finske jordbrukaren
Thomas Snellman sin första AMAP.
Han har berättat att han knappt
trodde sina ögon när han tillsammans
med sin franske kompis besökte ett
stort garage utanför Doué-la-Fontaine
i nordvästra Frankrike. Här körde
mathantverkare och bönder in i
garaget och efter kom konsumenterna
och plockade åt sig sina produkter.
Thomas hade själv länge funderat
på hur kontakten mellan producent
och konsument skulle kunna öka,
men trodde inte att avtalsmodellen
skulle funka i Norden. I Finland gjorde
han istället Facebook till plattform
och startade den första rekoringen
i juni 2013. I Sverige startade de
första rekoringarna 2016 efter
inspiration från Finland och Thomas
Snellman. Ringar i Östergötland
och Västergötland var först ut. Nu
räknar Hushållningssällskapet, som
fått i uppdrag av Jordbruksverket att
främja och underlätta etableringen av
rekoringar i Sverige att det finns över
150 stycken över hela landet.
MARIA STENMAN som driver
Strömsnäsgården i Stugun berättade
på höstens Særimner att rekoringen
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har varit revolutionerande för hennes
verksamhet. De säljer mycket mer och
har fått en mycket bättre och närmare
kontakt med konsumenterna.
När rekoringarna uppmärksammades på Eldrimners sida på Facebook i början av hösten kom hyllningar av ringar i alla delar av landet.
– Vår rekoring i Norrköping
växer med både producenter
och konsumenter. Det är så
kul att se hur det går från
mun till mun på arbetsplatser av någon som
handlat på rekoringen
och att det sedan kommer fler konsumenter
till ringen, berättar Anki
Sjögren.
Något som många lyfter är vikten av att ha skickliga administratörer av rekoringarna.
– I Ydre har vi väldigt dedikerade administratörer som gör ett bra
marknadsföringsarbete och hjälper
nya tillrätta. Dessutom görs efter varje utlämningstillfälle en sammanfattning av vad som beställts i siffror och
det ger en positiv reflektion kring vad
lokal livsmedelshandel är och bidrar
till både i värden och i världen. Jag
tror att det gör att folk återkommer
och även identifierar sig med ringen
på ett positivt sätt, berättar Tova
Palm. //
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