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SM I MATHANTVERK OCH
SÆRIMNER TILL GÄVLEBORG
DET BLIR HÖGBO UTANFÖR SANDVIKEN SOM BLIR VÄRDORT FÖR
SÆRIMNER OCH ÖPPNA SVENSKA MÄSTERSKAPEN I MATHANTVERK
2019. ARRANGEMANGET ÄGER I ÅR RUM DEN 15 – 17 OKTOBER.

art annat år sedan 1995 har
Eldrimner anordnat Særimner.
Tidigare har idé- och kunskapsdagarna av logistiska skäl alltid
förlagts till Jämtland, men i år
blir det Gästrikland som kommer att stå värd
för arrangemanget.
– Særimner och SM i Mathantverk får i
och med Högbo Bruk och Högbo Brukshotell en hemvist som andas mathantverk och
tydligt speglar arrangemangets värderingar.
Lokalerna passar arrangemanget väl och
dessutom är det Högbo Bruks och det regionala projektet MatVärdens stora engagemang
kring mathantverk som gör det till en perfekt
plats för hela arrangemanget. Under dagarna
kommer mathantverkare från hela landet
kunna nätverka, få ny kunskap och inspireras i en miljö som genomsyras av passion för
mathantverk, säger Christina Hedin, projektledare för Særimner.
Just nu arbetar hon och övriga på Eldrimner för fullt med att boka föreläsare och talare
till de många programpunkterna.
– Saker och ting börjar falla på plats, och
så fort vi har något spikat kommer vi att meddela det via eldrimner.com, säger hon.
Några ämnen har varit självskrivna för
årets arrangemang.
– Det kommer naturligtvis att bli programpunkter som rör livsmedelsstrategin och
landsbygdspolitiken. Dessutom kommer kultursorter av spannmål, köttkonsumtion i en
klimatkontext och måltidsturism att tas upp.
Vi planerar också att ta upp olika aspekter
kring hur livsmedelskedjan kortas, så att producenterna kommer närmre konsumenterna.
Ett önskemål som kommit från många
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deltagare från tidigare års Særimner är att det
ska finnas mer tid och utrymme för diskussioner och nätverkande.
– Vi ska försöka att tillgodose detta, samtidigt som vi vill erbjuda ett så gediget program som möjligt, säger Christina.
Själv ser hon mycket fram emot att få höra
om Högbo Bruks arbete och visioner, inte
minst med integration.
– Högbo Bruk är verkligen en av de mest
spännande mathantverksplatserna i landet
just nu, säger Christina.
Högbo ligger några kilometer norr om
Sandviken i Gästrikland. Området erbjuder
en unik kombination av natur, aktiviteter och
kulturhistoria. Mathantverkarna på bruksområdet har sina verksamheter öppna året om
och det går fortfarande att uppleva byggnaderna från brukets storhetstid. Bruket uppfördes av lokala bönder i början av 1600-talet.
Här fanns järnmalmsgruvor, skickliga bergsmän och ett lämpligt vattendrag och omkring
år 1650 byggdes Högbo Bruk ut till ett stort
järnbruk som sedan blomstrade under flera
sekel. Många olika familjer, affärsmän och
bolag har ägt, ärvt och sålt Högbo Bruk genom tiderna. När det första bessemerstålet
tillverkades av Högbo Bruks ägare 1858 kom
det ur en rik kunskapstradition inom järn, stål
och företagande. Det blev en världsframgång
och snart därefter växte det nya stålverket ur
det gamla bruket. Därmed var Högbos långa
epok som järnverk till ända. En del byggnader flyttades till Sandviken, men en stor del
bevarades dock och var oförändrade till 1945
då Sandvikens kommun köpte bruket och
skapade det öppna friluftsparadis och levande
kulturarv som Högbo Bruk är idag.
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Arrangeras av Eldrimner sedan 1995

S Æ R I M N E R 2019
15–17 OKTOBER

HÖGBO
B R U K

Gävleborgs län

Seminarier ■ Diskussioner ■ Samtal ■ Möten
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Bruket tar också stort samhällsansvar.
I Högbo Bruk AB arbetar 120 personer
varav 110 har någon form av arbetshandikapp. Här handlar det om att göra det
bästa möjliga av den arbetsförmåga den
anställde har.
I Högbo Brukshotells restaurang är
maten baserad på närproducerade råvaror
som odlats och förädlats på bruksområdet.
Här finns även Högbo Gårdshandelsförening som är ett socialt företag som arbetar
för att skapa integration, sysselsättning
och fantastiska råvaror. På brukets ängar
finns både får, lamm, grisar, kor och ankor.
Grisarna har en damm att bada i, massor
med lera att böka i och alla djur har gott
om utrymme. Köttet förädlas på bruket i
det egna charkuteriet. Det finns även ett
ysteri i Gamla Herrgården, där det ystas
egna ostar.
I Gävleborg arbetar föreningen MatVärden för att den som bor i Gävleborg
eller besöker regionen ska kunna ta del av
den mat och dryck som produceras lokalt.
Deras mål är att livsmedelsproduktionen i

regionen ska öka i både volym och kvalitet.
– MatVärden har tillsammans med
Länsstyrelsen i Gävleborgs län under flera
år uttryckt en önskan om att tävlingen
ska förläggas till Högbo Bruk och arbetat
för detta. Att tävlingen nu äntligen kommer till Gävleborgs län är fantastiskt!
Det bidrar till att lyfta och utveckla såväl
våra lokala mathantverkare som de i vårt
grannlän Dalarna. Vi ser även fram emot
att få visa upp Högbo Bruk för mathantverkare och entusiaster från hela Norden,
säger Linda Elverstig som är koordinator
på MatVärden.
Særimner och SM i mathantverk arrangeras som vanligt av Eldrimner. Detta
år har arrangemangen stöd av Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Högbo Bruk, Högbo
Brukshotell, Sandvikens kommun och
MatVärden.
Seminarierna och tävlingen är öppna
för mathantverksföretag från hela Norden.
I 2018 års SM i Mathantverk deltog 500
bidrag, som tävlade i 50 olika klasser indelade i kategorierna mejeri, bageri, charku-

teri, jästa drycker, fiskförädling samt bär-,
frukt- och grönsaksförädling. Tillsammans
med tävlingsrådet, övriga tävlingsledningen och Eldrimners personal har Aleksandra Ahlgren, som är tävlingsledare för SM i
Mathantverk, utvärderat förra årets tävling
för att ytterligare förbättra arrangemanget.
– Vi hoppas bland annat kunna ge jurygrupperna mer tid för arbetet med bedömningarna under årets SM. Vi arbetar
också för att ge bedömningsseminarierna
större utrymme för att mathantverkarna
ska få ut så mycket som möjligt av sitt
tävlingsdeltagande, för det är ju möjligheten att få sina produkter bedömda för att
kunna produktutveckla dem, som många
mathantverkare ser som den största anledningen till att tävla, säger Aleksandra.
Det ser också ut att bli en del nya klasser under årets SM, men inga definitiva
beslut är tagna ännu. Alla klasser och definitioner kommer att finnas tydligt presenterade på eldrimner.com när anmälan till
SM i Mathantverk 2019 öppnar i början av
sommaren. //
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Information och programpunkter kommer
att publiceras löpande på eldrimner.com.
Programmet i sin helhet publiceras på
eldrimner.com i maj.
Har du önskemål eller synpunkter på
programpunkter till Særimner?
Kontakta Christina Hedin
christina@eldrimner.com
eller 010-225 32 64
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