
    

 

Nya Friska Tag Ger Lokal Mat På Våra Fat. 

Varför inte följa med på en 

Inspirations och- temaresa 3- 5 april-2018 

Nya Friska tag är ett leaderprojekt som i samarbete med bl. a. föreningen Friskt bete och övriga 

intressenter i bygden arbetar för en lokal marknad med ett bättre utnyttjande av lokala produkter.  

Vi bjuder nu in till en intressant resa till Jämtland, Östersund.   
Syftet med resan är att ta del av erfarenheterna från Nipakademin, Norrbete, Rafnaslakt och Slaktaren i 

Östersund. Vi besöker även ett slakteri på gårdsnivå i Fåker , samt Oviken Ost i Åkermo. 

Tisdag den 3 april – resa och studiebesök 

Studiebesök hos Mats Hallqvist i Fåker, gårdsslakteri som kostat ca 1 miljon kronor att bygga plus 

arbete. 

Inkvartering hotell Scandic Syd i Östersund (2 nätter inkl. frukost), kvällen är fri) 

Onsdag den 4 april – seminarium, Halåsen (1,5 mil norr Östersund). Idéer, möjligheter, skall 

bearbetas och disskuteras och senare tas med hem till klarälvdalen…. 

09.00 Fika i matlekstugan på Halåsen. Presentationer, visioner av deltagare och program. 

10.00 Nipakademin – morsa till alla våra företag och vårt tänkande. Kontext kring Norrlands inland, 

historisk exposé över jordbruket förändring i området. 

10.30 Produktionskvalitet som leder till produktkvalitet, Laxvik, regenerativt jordbruk, Rafnaslakt och 

Slaktarn i Östersund AB. Kvalitetskriterier. Det är lätt att bygga ett slakteri men svårt att organisera 

sig hållbart. 

12.00 Lunch – egna råvaror. 

13.30 Att bygga ett slakteri – detaljerad genomgång av processen, förädling i charken. Bjuda in 

restauranger. 

15.00 Fika. Uppföljande samtal. Relationsmat och vägar till kunder, privatpersoner, restauranger, 

butiker. Svensk Cater berättar om samarbetet med Slaktarn – Johan Axelsson 

16.30 Avslut på programmet.  

18.30 Avsmakningsmeny, Johan Danielsson, kock och sommelier, introducerar rätterna. 

(Inget alkoholtillstånd). 

 

Resa till hotellet. 

 

Torsdag den 5 april 

 

09.00 Oviken ost. Kristina Åkermo, kaffe.  Hemresa, Lunch efter vägen. 

 

 

Per-Håkan Häll / Projektledare  



    
 

 

Vi vill ha din anmälan så snart som möjligt och absolut senast den 10 mars. 

 

 Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn. 

 

Anmälan och övrig information, kontakta Per-Håkan Häll, Olov Henriksson eller Olle Göransson. 

 

Per-Håkan. 

E-post: per-hakan.hall@torsby.se 

  

Mobil: 073-201 09 71 

 

Olov. 

E-post: olov.henriksson@torsby.se 

 

Mobil: 070-316 10 23 

 

Olle. 

E-post: olle@torfolk.se 

 

Telefon: 0563-72368 

 

 

Priset för resan: 2200kr/per person (tillägg för enkelrum 500kr per/natt.) 

(Ingår Ej: Middag Dag 1 Och Lunch Dag 3.) 
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