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Lokal av distribution av livsmedel - Goda exempel 
 
Introduktion  
Goda exempel på effektiva lösningar av lokal distribution av livsmedel ingår i ett projekt som 
genomförts av EkoMatCentrum med stöd från Trafikverket. Vi har haft kontakt med och 
intervjuat aktörer i Sverige, Norge, Finland och Italien.  
 
Inom projektet har vi också gjort en enkätundersökning av hur restauranger, fristående 
livsmedelsbutiker och småskaliga livsmedelsproducenter ser på sina möjligheter att köpa/sälja 
lokala produkter. Vi har också tagit del av tidigare gjorda sammanställningar och arbeten. 
 
Sammanfattning 
Det finns många små livsmedelsföretag som är duktiga på att producera livsmedel men har svårt 
att få till transporterna. Det är små volymer från småskalig produktion som ska transporteras, ofta 
från avlägset belägna gårdar. 
Det förs en ständig diskussion om hur man ska lösa logistik och distribution av småskalig 
produktion på bästa sätt. Restauranger upplever att det lokalt småskaliga är svårt att få tag på . 
Det finns dock exempel på olika sätt att få till en rationell, kostnadseffektiv distribution.  
 

o En transportör kör även andra transportörers gods i glesbygd. Den transporttjänsten är 
attraktiv inte bara för körsträckorna utan också för bestämmelserna om körtid. 

 
o Mejeriprodukter kräver ett finmaskigt distributionsnät. Ett sätt att minska kostnaderna är 

att öka fyllnadsgraden i lastbilarna. Därför tar man på sig transportuppdrag åt lokala 
livsmedelsföretag som drar nytta av distributionsnätet.  

 
o En lokal grossist har bra täckning i sitt område med leveranser till i stort sett varje 

samhälle. Det gör det lätt att hämta varor hos lokala producenter. Egna bilar och 
chaufförer underlättar planeringen. Kunderna vill ha produkter från det egna landskapet. 

 
o En lokal producent som utvecklat verksamheten till flera verksamhetsgrenar (fruktkorgar 

och grossist till butiker och restauranger) har egna bilar som levererar och hämtar upp 
produkter. Både leverantörer och naturligtvis kunder har sett att det är smidigt att anlita 
denna grossist istället för att sälja till flera kunder eller köpa av olika producenter. 
 

o En producent och grossist av unika kvalitetsprodukter har avtal om hämtning och leverans 
med grossister trots att grossisterna inte säljer produkterna. 

 
o Norges största rikstäckande mejeri tog ett centralt ett beslut om att fylla transporterna med 

andra livsmedel, bland annat lokalmat. Mjölkbönderna tryckte på om samtransport av 
andra livsmedel och om tillgång till mejeriets kundkrets. Nu har producenterna tillgång 
till 24 000 kunder och webbaserat system för administration av gods. Inleverans, 
mellantransporter och utleveranser sköts av mejeriet.  
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Goda exempel på lokal livsmedelsdistribution 
 
Bondens Skafferi 
Magnus Olsson, 044 - 970 97  info@bondensskafferi.se 
 

Bondens Skafferi är ett grossistföretag med lokala råvaror under säsong. Området är Skåne, 
Växjö, Köpenhamn.  
 
Företaget drivs av två före detta kockar som själva har upplevt svårigheten med att få lokala varor 
till restaurangen. Bondens Skafferi hämtar kött, fågel grönsaker och potatis hos 50-talet 
producenter och levererar till restauranger, gårdsbutiker, skolor och förskolor. Vissa producenter 
levererar in till lagret som ligger i Åhus. Upplägget liknar Rudu Grosshandel (sid 6). Man 
levererar i egna bilar.  
 
”Alla är nöjda: bönderna får lika mycket betalt som i sina gårdsbutiker, restaurangerna får samma 
pris som direkt från bonden.”.  
 
 
 
 
Häggbergs Åkeri & Godstransporter 
Ulf Häggberg, 0253-20196, 070-3372315 
 

Charlie Ekberg, Grövelsjöns turiststation:  
”För tillfället har vi en transportlinje som trafikerar oss måndag, onsdag och fredag. En orsak till 
detta är vår slutfraktare, Häggbergs åkeri i Idre. De kör kors och tvärs med leveranser. Samtidigt 
plockar de upp varor på olika orter som de levererar till exempel till oss. Den bil som kommer till 
oss har varit i Mora. Där har den lastat från olika riktningar. När den väl kommer till oss får vi 
mjölk från Arla, Servera, Martin Olsson, Biofood, Bruksvallarnarnas rökeri, Mehlins jordbruk, 
Biofood, Gröna gårdar ….  Schenker är en av de stora som köper tjänster från Häggbergs.” 
 
Häggbergs Åkeri samdistribuerar med både DHL och Schenker och transporterar åt flera andra. 
Det startade för cirka 20 år sedan med att ICA började anlita Häggbergs för att transportera till 
deras avlägsna butiker. Snart hakade Milko på med leveranser av mjölk. Ulf har varit aktiv med 
att sprida idén. Sedan har informationen spritts från mun till mun. De hämtar inga varor från 
producenter eftersom det inte finns några.  
Omlastning sker i Idre. Det finns inget lager eller omlastningscentral. Lastningen sker direkt 
mellan bilarna. Transportschemat fungerar så att de möts. Bilarna har både kyla och värme och en 
bil är ”korridorbil”, dvs halva med värme och halva frysutrymme.  
 
Fördelar: Transporttjänsten är attraktiv inte bara för körsträckorna utan också för bestämmelserna 
om körtid. 
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Norrmejerier/Lincargo 
Bo-Lennart Lindh 090-184729, 070 - 656 51 88 bo-lennart.lindh@lincargo.se 
 
Lincargo är ett ett helägt dotterbolag till Norrmejerier och sköter distributionen av 
mejeriprodukterna ut till kund. Geografiskt verksamhetsområde är Norrbotten, Västerbotten och 
delar av Västernorrland. Basen i Lincargos distribution är Norrmejeriers produkter, men även 
andra företag ingår i ett samdistributionssystem. 
 
Norrmejeriers styrelse har viljan att hjälpa småföretag med transporter. Lincargo har intresse av 
att reducera kostnader genom att öka fyllnadsgraden i lastbilarna. Därför tar man på sig 
transportuppdrag åt andra. Det ger större möjlighet att köra med fyllda lastbilar, bättre turtäthet, 
högre effektivitet och servicegrad.  
 
Samordningen av transporter påbörjades 1995-1996.  Mellan år 2000-2009 ökade volymerna 
rejält genom samarbete med Bilfrakt. När samarbetet avslutades 2009 utformades samarbete med 
flera åkeriföretag. Lincargo transporterar nu varor åt 115 företag. Man samarbetar med Martin & 
Servera (M&S) som har avtal med flera kommuner och landsting i Norrbotten och Västerbotten. 
Samarbetet fungerar så att M&S levererar Norrmejeriers produkter till Norrmejeriers små kunder. 
Lincargo levererar då mejerivarorna och i viss mån andras varor till M&S:s central i Umeå. I 
samarbetet ingår också att Lincargo kör ut M&S:s varor till deras små kunder i glesbygden. Även 
Svensk Cater har avtal med Lincargo. Distributionen sker fem dagar i veckan till större 
samhällen/städer och tre dagar i veckan till mindre orter.  
 
De lokala producenterna/livsmedelsföretagarna sköter sina egna kundkontakter. Lincargo har en 
webportal där kunden lägger in uppgifter om sin order. Fraktprissättningen är individuell och 
beror på om det är inhämtning, mellantransport, upphämtning eller transport till kund. Stycke-, 
kilo-, kollipris varierar beroende på vara. Hämtning av mjölk från gårdarna in till mejeriet sköts 
av Norrmejerier som också sköter försäljningen av sina egna produkter .  
 
Lincargo arbetar aktivt med att minimera miljöbelastningen från transporterna trots att man inte 
har egna bilar. 60-70 bilar från lokala transportörer kör helt och hållet åt Lincargo, vars 
miljöpolicy ställer krav på att fordonens ålder, kvalitet och miljövänlig körning. Bilarna är 
utrustade med temperaturgivare i bil och släp. En del bilar är ”korridorbilar” med tre 
temperaturzoner: -20 grader, +4 grader och en zon med valfri temperatur. Det är fortfarande 
vanligast att använda fryscontainers vid frakt av frysvaror. 
 
Problem: Om varor ska hämtas eller lämnas långt från större ort eller transportlinje så blir det 
svårare med logistiken och dyrare.  
 
Framgångsfaktor: Norrmejeriers produkter kräver ett finmaskigt distributionsnät – vilket innebär 
höga kostnader. Andra företag får dra nytta av det finmaskiga distributionsnätet vilket borde ge 
konkurrensfördelar för företag som fraktar med Lincargo.  
 
Lincargo har inte arbetat speciellt mycket med att offensivt marknadsföra sitt distributionsnät. De 
har vuxit rejält ändå sista året genom flera större transportavtal. Det finns utrymme för ännu mer 
samordnad distribution och transporterna skulle kunna ha en ännu mer central roll för den lokala 
distributionen från producenter och till kunder.  
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Mårdskog & Lindqvist 
Christian Johansson, produktchef, 011-321604 
 

Mårdskog & Lindkvist är en ledande grossist till privata restauranger i Småland, Halland, 
Västergötland, Östergötland och delar av Mälardalen. 
 
I dagsläget har M&L upp till 35 lokala leverantörer. M&L:s egna chaufförer hämtar varorna hos 
alla utom två. Den ena av dessa har stora volymer (flera pallar) och kan därför effektivt själv 
leverera. Den andra har leveranser till flera olika kunder och har därför valt att leverera även till 
Mårdskog&Lindqvist.  
 
M&L är miljödiplomerade i Jönköping och Norrköping vilket bland annat innebär kriterier för 
transporter. Senaste teknik i bilarna gör dem resurssnåla och miljövänligare. 
 
Framgångsfaktorer: 
Enl Christian är det två anledningar till att det fungerar bra med att hämta upp produkter. En är att 
M&L har bra täckning i Östergötland. De levererar till i stort sett varje samhälle. Den andra 
anledningen är att de har en helt egen distribution med egna bilar och egna chaufförer. Dessutom 
vill kockar ha produkter från det egna landskapet. 
 
 
Rudu Grosshandel 
Gustav Arnell, 036-517 40, info@rudugrosshandel.se  
 

Rudu Grosshandel levererar närproducerade livsmedel till butiker, restauranger, kaféer, storkök 
och delikatessbutiker inom en radie av 20 mil.  
 
Företaget har sin grund i en fruktodling som funnits sedan 40-talet, Rudenstams Bär & Frukt. De 
hade en gårdsbutik. År 2008 utökade de från 40 m2 med egna äpplen och must till 300 m2 och 
breddade då sortimentet med andra lokala produkter. Då kom restauranger och frågade om de 
också fick köpa. Det blev starten för ett nära samarbete med LRF i länet 2010.  
Ungefär samtidigt startade de grossistverksamhet för lokal mat. Man fick fördelaktigt överta ett 
kyllager och köpte begagnade bilar. Det gör att ekonomin är bra. Första året budgeterade de två 
miljoner men omsatte 4,7 miljoner.  
 
Verksamheten, tillsammans med Rudenstams Bär & Frukt, består av: 

o gårdsbutiken 
o fruktkorgar till företag 
o försäljning och distribution till butiker, gårdsbutiker, storkök, kaféer och framför allt till 

restauranger 
o fruktodling med förädling. 

 
Rudu Grosshandel har egna bilar som levererar och hämtar upp från 30-talet leverantörer. En del 
hämtar man hos bara någon gång per år, andra flera gånger per vecka. Man hyr också in en 
lastbil. Rudu har bara en kylbil som används för kött, fläsk, chark, ost och andra kylvaror. De 
handlar inte med grönsaker beroende på att det inte finns grönsaksodlingar på småländska 
höglandet.  
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Bilarna som levererar fruktkorgar och levererar till butiker och restauranger runt Växjö och 
Jönköping hämtar samtidigt hos leverantörerna. För längre leveranser samarbetar man med en 
åkare i länet som både hämtar och levererar. Rudu lägger mycket tid på att få logistiken att 
fungera.  
 
Framgångsfaktorer: Både leverantörer och naturligtvis kunder har sett att det är ett smidigt 
system istället för att sälja eller köpa direkt.  
 
 
 
Ugglarps Grönt AB,  
Thomas Larsson  0346-71 44 40, info@ugglarpsgront.se 
 

Ugglarps var för cirka 15 år sedan en traditionell grönsaksgrossist i första ledet som köpte från 
hela världen och sålde till grossist. Nu är affärsidén att sälja direkt från producent till 
restauranger. 
 
Ugglarps Grönt odlar själva många olika sorters grönsaker och har också odlare som 
underleverantörer. Ugglarp säljer produkterna men andra grossister levererar, bland andra 
Servera, RC Frukt, Sorunda, Grönsakshallen Uddevalla. De levererar till Malmö, Göteborg, 
Stockholm, Finland (flygfrakt) och Island (flygfrakt), snart också till Danmark. 
Inleverans från odlarna sker med grossisternas bilar som levererar varor. 
 
Ugglarp har utvecklat ett internetbaserat ordersystem. Order måndagar, tisdag skörd, onsdag 
inleverans, torsdag utleverans till grossisterna, fredag leverans till kunderna som är restauranger i 
det dyrare segmentet. Leverans sker även till 3-4 butiker som kan sälja ”gourmet”.  
 
Framgångsfaktorer:  
Att de har fått avtal om hämtning och leverans med grossister trots att Ugglarp säljer produkterna 
och att de har nischat sig på unika kvalitetsprodukter. 
 
 
 
Tine Mejeri 
Stein Slettbakk och Hermod Nilsen, Stein.slettbakk@tine.no hermod.nilsen@tine.no 
 

Tine är ett nationellt producentkooperativ för mjölkbönder, i stort sett det enda i Norge. Tine har 
4 500 anställda och 11 000 anslutna mjölkproducenter och omsätter 17 miljarder årligen.   
 
Hermod och Stein på Tines huvudkontor i Oslo arbetar med transport och logistik och försäljning 
avseende lokalmaten i Norge.  
 
Tine har både egna och inhyrda bilar. Samtliga bilar håller +4 grader. Om producenterna 
levererar varor som inte passar för denna temperatur ansvarar de själva för att emballaget klarar 
transportens temperatur. 
På grund av en förändrad marknadsstrategi så blev det ”plats i bilarna”. Staten har också pålagt 
att Tine, som i princip har monopol, måste få ut mjölk till hela landet. Därför är det viktigt att 
fylla bilarna. År 2008 fattade Tine centralt ett beslut om att försöka fylla transporterna med andra 
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livsmedel, bland annat lokalmat. Mjölkbönderna tryckte också på om samtransport av andra 
livsmedel och om tillgång till Tines inarbetade kundkrets. Nu har man 150-200 lokalmatskunder 
som levererar sina produkter via Tines transport- och logistiksystem. Där finns 
Gudbrandsdalsmat med 17 producenter och Rörosmat med 20 producenter. 
 
Tines distribution av lokal mat 

o Distribution från terminal till slutförbrukaren som är restaurang och livsmedelsbutiker. 
o Transport mellan terminaler, 21 terminaler runt om i Norge. 
o Crossdokking. Lokalmatsproducenterna levererar själva till närmsta terminal. De packar 

själva varorna till sina kunder och placerar produkterna på rätt ruta för vidare leverans till 
kund eller omlastning till ny terminal. De skriver själva ut fraktsedlar och 
leveransadresser på ett datasystem som de får av Tine. Det enda de behöver investera i är 
en ”kvittomaskin” á 3 000 kr för att skriva ut kollietiketter och fraktsedlar. Men det är inte 
ovanligt att även här nyttja Tines distributionssystem. T.ex kan producenten lämna sitt 
gods i den lokala livsmedelsbutiken så avtalar han med den lokala distributören av Tines 
produkter att plocka med godset till närmsta terminal. Ungefär hälften av dessa leveranser 
till första terminal samordnas med Tines egna bilar. -Det finns tankar på att ytterligare 
utveckla denna typ av samtransporter och särskilt om det efterfrågas av producenterna 
själva. 

o Kontraktsförhandling för leveransavtal med producenterna som önskar distribution med 
Tine  

o Transportoptimalisering, att fylla bilarna. 
 
Fördelar 

o Distribution över hela landet . 
o Höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. 
o Tine har mycket gott rykte, alltid 1-2 andra plats i Norge vid 

konsumentattitydundersökningar. 
o Hög leveransfrekvens 1-5 ggr/vecka. 
o Crossdokking 
o Distribution 
o Mellantransport 
o Webbaserat system för anmälan av gods. 
o De får tillgång till 24 000 kunder som Tine har upparbetat. 

 
Tine är inte knuten till någon speciell livsmedelskedja, alla köper Tines produkter. Tine 
distribuerar till 90 procent till livsmedelskedjorna och 10 procent till restaurang och storhushåll. 
Tine fakturerar producenterna per kilo en gång per månad. 
 
Mervärden med samarbetet 

o Miljövinst med samarbetet. 
o Slutförbrukaren får färre leveranser. 
o Fasta leveranstider 
o Obruten kylkedja. 
o Landets bästa distributionsnät för kylvaror. 
o Leveranstid från 1 till 3 dagar beroende på hur långt från lokalmaten kommer. 
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Transporterna har ökat med 20 procent år 2011 och man räknar med ytterligare ökningar på 30-
40 procent 2012. 
 
Tine arbetar med miljövänliga transporter, bland annat i ett projekt med biodiesel. Emballage 
recirkuleras, certifierade enligt ISO 9000 och 2013 ska man ta en ny ISO-standard, årliga 
miljöbokslut. 
 
Framgångsfaktorer: 

o Att Tines styrelse bestämde att minska transportkostnaderna genom att fylla bilarna 
bättre. 

o Att Tines medlemmar, bönderna själva drivit frågan. 
o Att man avsatt två personer som arbetar med att få in gods från lokalmatsproducenterna. 

 
 
 
Rösrosmat, Norge  
Guri Heggem, daglig verksamhetsledare +47 73 20 22 02, Mobil: + 47 915 10 708, 
guri.heggem@rorosmat.no 
 

Rörosmat står för lokalproduktion, god mat och korta transporter. För att få köpa en andel i 
kooperativet måste företaget ligga i Röros region. Allt som förädlas ska innehålla lokala 
ingredienser. Rörosmat har cirka 350 produkter, men mycket är säsongsbaserat. 
 
Rörosmat etablerades 2003 som ett aktiebolag. År 2007 omorganiserade man till ett andelslag, 
kooperativ. Rörosmat startades av producenterna själva för att man ville etablera ett system för 
marknadsföring och försäljning av Rörosmat AB:s produkter. Det var producenterna själva som 
arbetade fram ett samarbete och bildandet av ett andelslag, inte någon tjänsteman från kommunen 
eller staten. Däremot har Rörosmat fått mycket hjälp, bland annat delade Rörosmat och Röros 
mejeri, som varit med från början, på personer och avgifter från början.  
 
Rörosmat har 24 andelsägare som producerar kött, mjölk, mejeriprodukter, köksväxter, potatis, 
örter, bröd, inlagd fisk och öl, bland andra Röros Slagteri, med sju köttproducenter och ett 
renslakteri. Kooperativet har ca 250 aktiva kunder där butiker utgör 40 procent och restaurang 60 
procent av försäljningen. Några stora lokala restauranger tar mycket av produktionen. 
Andelsägarna säljer även till vanliga grossister och har gårdsförsäljning. 
 
Rörosmat har ett fraktavtal med Tine mejeri. Det startade 2005 som ett lokalt samarbete men 
sedan 2009 drivs det som ett nationellt samarbete. Det är ett stort och omfattande fraktsystem 
som fungerar väldigt bra enligt Guri Heggem, dessutom är det konkurrenskraftigt med bra 
fraktpriser. Fraktkostnaderna står producenterna för själva.  
Från början försökte man med ett eget system. Körde själva lokalt, men det lades ned efter två 
månader då det blev för dyrt. 
 
Kundbeställningar tas via telefon eller mejl måndag och tisdag innan 13.00. Order går ut till 
andelsägarana på mejl eller telefon. De får ett sammandrag på vilka kunder som ska ha vad. 
Andelsägarana levererar beställda produkter till Röros mejeri som terminal. Rörosmat plockar 
och packar samman alla beställningar och skriver ut fraktsedlar och adressetiketter i Tines 
datoriserade fraktlogistiksystem. Det som ska inom regionen transporteras ut från Rörosmejeri 
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med lokala transportörer. Lokala transportörer anlitade av Tine hämtar det som ska utanför 
regionen till deras närmaste terminal som ligger 16 mil bort i Trondheim.  
 
Framgångsfaktorer: 

o Att Rörosmat är ett andelslag och att engagerade medlemmar driver verksamheten. 
o Att de har ett gott samarbete. ”Det är positivt för alla om någon gör något bra”. 
o Klar startegi från start. En säljorganisation för god lokal mat – det var alla eniga om. 

 
Andelsägaren betalar 5 000:- i årsavgift, 10 % i provision och 3 000:- i medlemsavgift (engångsavgift). 
Omsättningen per år är 13 miljoner NOK. Provisionen på försäljningen är 1,3 miljoner/år. Till det kommer en del 
intäkter till föreningen för timuppdrag, de anställda på kontoret jobbar på timarvode för Röros medlemsföretag. 
 
 
 
Gudbrandsdalsmat 
Anette Svastuen, daglig verksamhetsledare, Tlf +47 975 68 805,  post@gudbrandsdalsmat.no 
 

Andelslaget, kooperativet, bildades 2006 på initiativ av 17 producenter, efter en hel del förarbete 
med att få ihop ett tillräckligt stort antal producenter och kartläggning av befintliga gårdar i 
Gudbrandsdalen.  
 
Det speciella med kooperativet är att det har fraktavtal med lokala mejeriföretaget Tine Öst som 
har sin verksamhet i östra delen av Norge. De har 900 kunder som de levererar till och det är här 
Gudbrandsdalsmat har sitt avtal. (Logistikchef för Tine Öst är Jon Stensrud, avtalet gjores 2007). 
 
Logistiken i andelslaget 
Måndag: alla beställningar tas upp av kooperativet på måndagen, 50-100 st varje vecka. Alla 
beställningar mejlas ut till medlemsföretagen.  
Tisdag: Det mesta av beställningarna hämtas upp från gårdarna med en bil som går genom dalen. 
Tisdag kväll; packas alla varor till varje kund. Det gör en anställd på Gudbrandsdalsmats eget 
kyllager. Alla kollin märks så att de hamnar rätt i Tines transportsystem. 
Onsdag morgon; Beställningarna skickas till Tines centrallager för vidare distribution. 
Torsdag o fredag: Transport med Tines bilar till kunderna i Gudbrandsdalen. En del skickas 
också till kunder i Oslo och Hamar.  
 
Anledningen till transportsamarbetet med Tine är att de når överallt med kunder över hela landet. 
Ingen annan i den här delen av Norge har samma täckning. Enda problemet är att Tine inte har 
frysmöjligheter i sina bilar. Gudbrandsdalsmat har en del frysprodukter som de ibland får skicka 
med andra fraktbolag.  
 
Kunderna är stora och små livsmedelsbutiker och restauranger., Ungefär hälften av kunderna är 
restauranger. Man levererar ännu så länge inte till offentlig sektor. Några gårdar driver också 
egna gårdsbutiker.  
 
Föreningen omsatte ca 4 miljoner 2011. En del av verksamheten är bidragsfinansierad, ca 10 % är 
statliga bidrag. Målet är att bli helt självförsörjande om ca 5 år. Kostnader för frakter är ca 8 % av 
omsättningen. 
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Övrigt 
Gudbrandsdalsmat arbetar på att bygga upp ett nationellt matnätverk tillsammans med 20-25 
andra lokalmatsföreningar runt om i Norge, Hanu (jämför Bo på lantgård), Innovation Norge, 
Rörosmat och lantbruksdepartementet. 
 
 Framgångsfaktorer: 

o Producenterna ser att de tjänar pengar på ett samarbete. Det gynnar dem. 
o Drivande resurspersoner med goda kontakter ute i samhället har haft stor betydelse.  
o Man byggde ett system utfrån befintliga resurser. Har inte lånat pengar. Byggt upp lite i 

taget. 
o Statliga bidragen från Innovation Norge har varit viktiga och behövs ytterligare några år. 
o Man har en väldigt bra styrelse och en mycket engagerad ordförande som har tillfört 

mycket erfarenhet och kunskap. 
 
Varje medlem får betala en andel, ett engångsbelopp om 3.000 kr för att få bli medlem. Årlig avgift är 2 000:- och 
provision på försäljning, 15 %. 
 

 
Finland, Österbotten 
Yrkesakademin i Österbotten 
För att främja användningen av närproducerad mat har Yrkesakademin i Österbotten sökt 
alternativ till de långa transporterna. Vid skolans enhet i Korsnäs har man grundat en central dit 
de lokala odlarna kan föra sina produkter och där produkterna förbehandlas. Tre gånger i veckan 
packar logistikstuderande en paketbil och kör ut örter, grönsaker och rotsaker till nio storkök i tre 
kommuner. 
- Tidigare kunde fem bilar leverera produkter till dessa storkök, men nu kan produkter från 
närområdet levereras med en bil. Det underlättar såväl producenternas som storkökens arbete, 
berättar projektledare Kristina Linde. Det krävs en yrkeskunnig personal för att få logistiken, 
faktureringen och skötseln av beställningar att fungera, påpekar Linde. Projektet har byggt upp en 
kontakt mellan storkök och producenter och producenterna har fått större synlighet. 
Centralen inledde sin verksamhet för ca ett år sedan. Avsikten är att kunna utveckla konceptet till 
en sådan form att någon privatföretagare kan köpa det och ta över verksamheten. 
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 
Kontakter: Sari Väänänen, sari.vaananen@sakky.fi och Irma Ikäheimo, irma.ikaheimo@sakky.fi, 
Sustainable Food Service Advisors, EkoCentria, Savo Vocational College. 
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Andra logistiklösningar och projekt som vi har varit i kontakt med  
 

Västra Götalandsregionen 
Eldrimner 
Östersunds kommun  
Matproducenterna i Norr/Norrbottensmat/ Smakfullt 
Kaprifolkött 
Martin&Servera/Grönsakshallen Sorunda Gården Direkt 
Bondens mat i Uppland  
Matbruket 
Borlänge kommun, Trailblazer, 
Växjö kommun, Pathfinder, 
Farmers market, Campagna Amica, Rom  
Public Canteen, Universitetet i Florens   
Finland, Huvudstadsregionen,  

 

 
 
Västra Götalandsregionen,  
Berit Mattsson berit.m.mattsson@vgregion.se 
Det pågår mycket i regionen, bl a Lokalproducerat i Väst som startade 2007. De driver tre 
projekt:  
FoodPort. Ett Interreg Nord projekt med länderna runt Nordsjön. Storskaliga flöden och 
kunskapsöverföring. 
Food Logistic Center i Skaraborg. Jobbar för att bygga upp samlastningsenheter som även ska ha 
andra funktioner, t ex förpackningsmaskiner, scanninsutrustning mm. 
Looblog – lokal logistik i Falköping. Jobbar för att införa Borlängemodellen. Det handlar om 
logistik för offentliga sidan. Tanken är att man även ska få in privata flöden, främst lokala 
leverantörer i offentliga upphandlingen. Man bygger om alla kök så att chaufförerna kan leverera 
och själva gå in i köken: en”sluss” så att hygienkraven följs. Alla kök ska vara tillagningskök. 
Samarbete med länsstyrelsen med utbildning av producenterna i affärslogistik: spårbarhet, 
hygien, försäljning, med mera. Mariestad, Lidköping, Skövde, Falköping samarbetar kring 
upphandlingen. 
Inte något av projekten har kommit så långt att man har förverkligat samlastning eller dylikt, 
åtminstone inte för leveranser till ”privata” kunder. 
 
 
Eldrimner 
Anna Berglund 063-14 60 63 
Anna menar att det är en återkommande diskussion om hur man på bästa sätt ska lösa logistik och 
distribution av den småskaliga produktionen. Restaurangerna upplever att det lokal småskaliga är 
svårt att få tag på. Man har byggt webportaler, samarbetat med lokala och regionala grossister, 
byggt koncept såsom Jämtlands saluhall och Butik i butiken men det har stupat på att koncepten 
blev för krävande. Drivande i dessa projekt var Mats Johansson, Fyrås gård, ekoäggproducent, 
ostkaka och chark. Andra engagerade i projekten var Jan Anders Janebrand Örtagård grönsaker 
tillsammans med HS samt Björn Jonsson Jämtlands saluhall. 
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Anna hänvisade till: Ovikens ost, Ann Klensmeden, Åsberget, Skrävångens mejeri, Huså bröd. 
 
Matskrået, ett regionalt projekt som kopplar ihop grossister/restauranger med producenter genom 
speeddating-träffar. Kontaktperson: Liv Ekervald  
 
Karin Sundström, 063-146072 arbetar nationellt med distributionsfrågor. Strategin är att arbeta 
med de grossister som är aktiva i området, det vill säga Sorunda, Martin & Servera, Svensk 
Cater. 
 
Olika säljsamarbeten har funnits i Härjedalsmat. Anna Berglund vet dock inte om detta finns 
kvar längre. En central person där har varit krögaren Karl-Arne Wagenius karl-
arne.wagenius@telia.com.  
 
 
I Östersunds kommun har Teresia Grön jobbat med logistikfrågorna med anledning av att 
Östersund var Matlandet Huvudstaden 2011. 
 
 
Matproducenterna i Norr/Norrbottensmat/ Smakfullt 
"Matproducenterna i norr" är en ekonomisk förening med 33 livsmedelsföretag i Norrbotten och 
Lappland som medlemmar. Syftet är att öka kunskapen hos konsumenterna om den höga 
kvaliteten i regionens livsmedelsprodukter. Andra syften är att skapa en långsiktig och hållbar 
produktion samt att slå vakt om näringslivet och därmed trygga arbetstillfällena. En väsentlig del 
av "Matproducenterna i norr"s verksamhet finansieras av länsstyrelsen i Norrbotten och av EU. 
 
Norrbottensmat. Hushållningssällskapet (HS) och Kalix löjrom har byggt upp ett säljsamarbete. 
Kontaktperson: Kristina Wickström, HS. Ytterligare information: Tryggve Bergman, ordförande 
för "Matproducenterna i norr", tel 0920 24 53 90 Mob 070 591, tryggve.bergman@bdfisk.se  
 
Smakfullt,  
Projektet Smakfullt ska arbeta för att stödja utvecklingen av livsmedelsproduktionen i Norrbotten 
och Västerbotten samt de båda länen som matdestinationer. En utveckling av 
livsmedelsproduktionen genom samverkan och kompetensutveckling. Projektet drivs av 
Hushållningssällskapets Rådgivning Nord i samarbete med Matproducenterna i Norr och  
finansieras via Landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Länsstyrelsen  
i Västerbottens län.  
Man har diskuterat och tittat på logistiken i projektet Smakfullt. I dagsläget finns ingen 
distributionssamordning och medlemmarna väljer olika transportlösningar. Många väljer att sälja 
direkt till grossist, Martin & Servera och Sorunda, köra själva, DHL eller i samarbete med 
Norrmejerier. Ytterligare en variant är att de levererar till Svensk Lantmat som har avtal med 
DHL. Kontaktpersoner: Christina Hammarström, 090-17 18 69, 070-355 05 25, 
christina.hammarstrom@hush.se, Kristina Wikström, 070-556 41 80, kristina.wikstrom@hush.se  
 
I Västernorrland jobbar Kerstin Korren med mathantverk kopplat till HS. 
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Kaprifolkött, Jan Johanson  
Värmlands Chark i Karlstad levererar till Coopbutikerna i Värmland, Bohuslän och Älvsborg och  
till 2 Coop i Göteborg samt till Kaprifolkötts egen butik. I egna butiken lämnas också det som 
Kaprifolkött själva distribuerar: ett 10-tal Coop, ett matkasseföretag, en restaurang, ibland till 
hotell i Berg. Leverans 4 gånger per vecka. En sändning i veckan går till Ekoviva i Stockholm. 
Man har bekymmer med för små volymer. Bilarna är inte fulla. Samma gäller frakten till 
anläggningen i Karlstad. De har inte funderat på samarbete med t ex Gröna Gårdar eller andra 
kylvaror. 
 
 
Martin&Servera, Åke Johansson  
M&S satsar på regionala produkter ofta med mindre leverantörer under namnet ”Gott från 
svenska gårdar”. Produktchef Närproducerat Per Idlund, liksom de regionala inköparna raggar 
leverantörer. Varorna transporteras till de fem stora lagren och till dotterbolagen på olika sätt: en 
blandning mellan egna transporter och köpta transporttjänster. Mycket går genom 
dotterföretagen, bland annat Sorunda. Returbilar används när det passar, t ex från Årsta via 
Slakthusorådet till lagret i Norrköping. Transportkostnaden försöker man hålla separat och inte 
baka in i produktpriset. Det görs upp individuellt beroende på hur och med vem frakten sker. Åke 
säger om mindre leverantörer: ”Logistiken är ingen hake men problem med leveranssäkerhet”. 
 
Per Idlund, Produktchef Närproducerat 
”Man är mycket flexibel med transportlösningar. Ibland hämtar M&S-bilarna upp varor, ibland 
kör producenterna till lager eller annan mötesplats. Man undviker att hämta på gårdarna utan 
stämmer möte vid någon p-plats e dyl. Varorna säljs oftast regionalt men ibland i andra delar av 
landet men man är väldigt tydlig med varifrån produkterna kommer.”  
 
Thomas Karlsson, försäljningschef M&S  
”M&S får sina regionala  och småskaliga produkter från Grönsakshallen i de olika regionerna. 
Dessa sköter hela logisktiken i respektive region.” 
 
Grönsakshallen Sorunda, Peter Frohm  
Hur logisktiken löses varierar från fall till fall i regionerna. Grönsakshallens bilar kan hämta hos 
leverantören eller denne kan leverera in. Han kände inte till om någon har upphämtningsställe 
eller liknande: ”Viktigt med HACCP. Det är ju ganska nytt. Logistiken fungerar sådär, svårt att få 
kostnadseffektivitet.” 
 
Till M&S Restaurangdistribution hör: Martin Olsson, Servera, Matsäljarna, Dalbergs Gross, Servicegruppen, 
Strandbolaget, Konservkompaniet och Riab Heselius. Till M&S Specialistföretag hör: Fällmans kött, Grönsakshallen 
Sorunda (i Mora, Nyköping, Stockholm, Uddevalla, Umeå, Östersund) och RP Frukt. 
 
 
Gården Direkt Leif Mankowitz  
Gården Direkt har haft sin verksamhet i ca 4 år. De kommer att expandera.  
De har ca 30 producenter runt om i Sverige: på Gotland är koncentrationen störst, Mälardalen, 
Öland, Skåne, Närke, Bergslagen, Dalarna, Västernorrland, Härjedalen, Piteå.  
Alla producenter levererar enskilt, inget samarbete. De anlitar DHL eller andra etablerade 
distributionsföretag, Bussgods från Norrland. Producenterna tycker inte att det är någon idé att 
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samarbeta – det blir inte billigare och tar för mycket tid att ordna/administrera. Producenterna har 
bra distributionsavtal genom någon, kanske Eldrimmner. 
Produkterna distribueras till Axelssons transport, ett distributionsföretag i södra Stockholm. Där 
har Gården Direkt sina lokaler. Där packas produkterna om till respektive kund. Axelsson 
distribuerar och Gården Direkt har också en egen bil. Distribution till 134 butiker och någon 
enstaka restaurang. Samarbetsavtal med Axfood och Coop. 
 
 
Bondens mat i Uppland  
Bondens mat i Uppland har en Matkarta som finns på nätet men också som app. I Bondens mat i 
Uppland ingår Kromsta i Litslena. De tar hand om sitt eget kött som de distribuerar tillsammans 
med andras produkter. 0171-474047, 070-2062330, kromstalantbruk@hotmail.se,  
 
 
Matbruket 
Maximilian Lundin, konsult, fd. Street, Matbruket, Årstiderna  
Matbruket var en satsning på att distribuera sörmländska, ekologiska produkter till restauranger i 
Stockholm. Max ville inte gå in på varför Matbruket inte fungerade. Antagligen var det på grund 
av flera av nedanstående problem och att de bara transporterade ekologiska produkter.  
 
Maximilian har varit involverad i många distributionsfrågor genom åren. Distributionssektorn är 
”rena vilda western. Man beställer en frakt av KA Andersson, som anlitar Schenker, omlastning i 
xx utan att man vet någonting.” Enligt Maximilian är det en rad pusselbitar som gör att det inte 
fungerar: fakturering, ingen reklamationsrätt, bygger på en persons engagemang, med mera. 
Problemet med transportsamarbete är att det inte finns någon som är villig att stå för 
bankgiroavtal. Om man upprättar ett samarbete med något företag/transportör så är det ingen som 
känner ansvar. En springande punkt i ett distributionssamarbete är att det måste finnas ett 
ekonomiskt incitament. En viss volym behövs och en buffert mellan ekonomisk ”in och ut”. 
Årstiderna har fått det att fungera. I Danmark hade de samma problem som vi i Sverige de första 
fem åren. Maximilian berättade att ett koncept ”Bondens eget nätverk” intresserade Finland. Men 
de drog sig ur eftersom det aldrig hade sjösatts i Sverige. Här föll det på bankgarantierna. 
 
 
Trailblazer, Borlänge kommun 
”Transport and Innvoation Logistics by Local Authorities with a Zest for Efficiency and 
Realization” är ett 3-årigt projekt, som startade 2010, med målet att sprida kunskap och 
erfarenhet om och av kommunala transport- och logistiksystem. Projektet syftar särskilt till att 
marknadsföra och sprida kunskap om projektpartnernas, kommuners, specifika system.  
Trail Blazer är ett EU-projekt med Sverige (Borlänge, Växjö), Belgien (Bryssel), Italien 
(Vercelli), Zagreb och England (London, kontrollfunktion). www.trailblazer.eu. Transport & 
Travel Research Ltd är koordinator för projektet och Trafikverket är samordnare för de svenska 
partnerna.  
”Blazer” är bland andra Borlänge som har sin distributionscentral. I Borlänge är bara offentliga 
sidan med i transportavtalet. För mer information kontakta upphandlingskontoret eller Pia 
Sundell, Borlänge kommun i Borlänge kommun. 
Pathfinder är städer i projektet som ska bygga upp liknande system. Växjö och Eskilstuna är med 
där, kontaktperson Ulrika Nord i Växjö respektive Jan Hultgren i Eskilstuna.  
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Pathfinder, Växjö kommun  
I Växjö kommun innebär Pathfinder att sprida kunskap om samordnad varudistribution*. 
Kommunalt finns det samordnad varudistribution: Citylogistiken. Man vill testa att ta in 8-10 
privata företag genom ett pilotprojekt för att få samordnade leveranser till mindre restauranger 
och butiker som inte hör till kedjorna i city. Det är inte så mycket livsmedel utan mest andra 
varor. Det har gått ganska trögt med projektet, svalt intresse från butiker och restauranger 
eftersom de är rädda att servicen blir sämre. Kontaktperson: Ulrika Nord, Näringslivskontoret. 
gjorde en utredning för några år sedan. 
 
*Samordnad varudistribution är ett sätt för Växjö kommun att få bättre och mer effektiva leveranser av varor till 
kommunens 400 enheter. 
 Med en samordning går alla leveranser till kommunens enheter via distributionscentralen Scandinavian Supply 
Chain (SSC). Från distributionscentralen kör Alwex ut varorna till enheterna enligt en optimerad leveransplan. En 
samordning bidrar både till miljöförbättring och till ökad trafiksäkerhet.  
En analys som gjordes 2009 visar att transporterna kan minska med minst 50 % vid en samordning. Det innebär att 
utsläppen halveras samt trafiksäkerheten ökar markant. Utan samordning får de 400 enheterna cirka 1900 leveranser 
per vecka. Med en samordning så kommer antalet leveranser att minska till åtminstone hälften. 
Andra svenska kommuner som har jobbat med detta har visat att en samordning av varudistributionen halverar de 
totala körsträckorna och tiden för lastning och lossning minskar med cirka 20 procent. Man såg också ökad säkerhet 
vid platsen för leveranser på grund av bättre och tydligare logistisk planering. (Logistikkonsult Nils Vågman) 
 
 
Farmers market, Campagna Amica, Rom 
Studieresa mars 2011, EkoMatCentrum  
Campagna Amica är den största Farmers Market i Italien. Den är inrymd i Judarnas före detta 
fiskmarknad mitt i centrala Rom, nära turiststråk och fancy-kvarteren. Marknaden startade för ett 
och ett halvt år sedan. Då var det 20 producenter som var med. Nu är det 60 producenter och 
5 000 kunder. Öppet lördag och söndag med normalt 6 000 besökare per dag. I veckorna nyttjas 
lokalen till pedagogiska initiativ: undervisning för skolbarn och andra aktiviteter. Det finns en 
liten trädgård med grönsaker på lokalens bakgård. 
 
Alla producenter kommer från Lazioregionen som omger Rom. Det innebär maximalt 10 mils 
leveransväg, enkel väg. Alla kör in sina egna produkter. Det är alltid ursprungsproducenten som 
säljer sin egen produkt, även om de förädlats av någon annan. Agromercato har satt upp egna 
kvalitetsregler. För att få vara med skriver man under ett avtal som accepterar reglerna för 
Agromercato. 
 
Det konstiga är att de marknadsför arrangemanget som ”zero km”. Transporterna från 
producenterna till marknaden räknas alltså inte. Det finns ingen samordning av transporterna eller 
miljökrav på bilarna. 
 
Kundundersökningar visar att drygt 90 % av kunderna är så nöjda att de planerar att komma 
tillbaka och handla igen. Skälen för att de vill handla är att de vill ha hälsosam mat och att det ska 
smaka gott.  
 
Public Canteen, Universitetet i Florens   
Studieresa mars 2011, EkoMatCentrum  
Universitetet har ett tillagningskök och flera serveringar utspridda över hela universitetet, 
dessutom 3 serveringsställen i stan och ytterligare ett ytterligare ett antal mindre serveringsställen 
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Det finns allt från snabbmat till hela menyer. Metoden/systemet cook and chill användes för att 
leverera till andra utskänkningsställen. 4 500 000 kompletta måltider per år tillagas i centralköket. 
De serverar studenterna både lunch och middag.   
 
Leverantörer: 
De har 20 leverantörer och några av dem är lokala. De anser att det ger bättre kvalitet på 
produkterna. Inget stort urval men bättre kvalitet.  
 
En regional lag som bestämde att region Toscana ska köpa ekologisk och närproducerat för mat 
som serveras till barn, skolbarn och studenter på universiteten kom år 2008. Nivån idag är ca 50 
% ekologiskt i volym vid Florens universitet. Universitet köper nötkött från regionens kor i en 
närliggande nationalpark. De köper alltid helfall och köttet styckas av ett företag nära gården. De 
tar 3-4 kor/gång 1 gång/månad.  
Ny upphandling planeras eftersom projektet ska utvidgas till att gälla hela Toscana och inte bara 
Florens som det varit hittills. Man har tankar på att använda en form av ramavtal som gynnar 
konkurrensen mellan fler små leverantörer. De som är med i ramavtalet får konkurrera om att 
leverera utifrån pris och kvalitet.   
 
De köper lokalt och förutsätter att de sparar transportsträcka på detta. Inga egentliga beräkningar 
har gjorts. De små leverantörerna levererar mer sällan men mer per gång. Det kräver större 
lagringsutrymmen av köken men det blir inte dyrare än en stor leverantör som kommer varje dag. 
 
 
Finland  
På grund av språksvårigheter har vi inte gått vidare med de tips som vi har fått genom bland 
andra Ekocentria, EkoMatCentrums systerorganisation i Finland. 
 
”Utredning kring möjligheterna att använda närmat i HoReCa-företag i huvudstadsregionen.”  
Ett projekt i Hanaholmen – kulturcentret för Sverige och Finland. Initiativtagare Kim Palhus, 
Finlands matambassadör och utvecklingschef för restaurangverksamheten på Hanaholmen. 
 
Syftet var att i form av ett pilotprojekt för hotell-, restaurang-, matservice- och 
personalrestaurangsektorn i huvudstadsregionen göra en utredning om de möjligheter enheterna i 
regionen har att använda ekologiskt och ekonomiskt producerade råvaror och produkter. 
Inledningsvis sneglade man på vad som hade gjorts i Sverige och hur det kunde tillämpas i 
Finland. Man har samma logistiska problem som i Sverige. 
Den finländska livsmedelsindustrin i form av lokal mat har en stark tillväxt.  
Logistik för lokal mat är svårt att lösa utan samarbete med producenter för att kombinera 
bilkörning lager, distributör / storkök i huvudstadsregionen. Grossistverksamhet är en 
förutsättning för ett tillräckligt utbud, lager, distribution, för den ökande volymen av lokal mat. 
Andra alternativ för lokal distribution av livsmedel kommer också att utvecklas. 
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EkoMatCentrum – Informationscentrum för Ekologiska Produkter är en organisation vars 
huvudsakliga syfte är att öka intresset för ekologiska och klimatsmarta livsmedel. Genom 

samverkan, information och utveckling strävar EkoMatCentrum mot målet ”En hållbar 
produktion och konsumtion i alla led”. Vill du bli medlem - kontakta oss! 

 
EkoMatCentrum   

Håven 2 
193 41 Sigtuna 

Tel: 08 779 59 29  
info@ekocentrum.info 

 
Våra hemsidor: 

www.ekomatcentrum.se 
www.ekomatsedeln.se 

www.miljomat.se, 
www.ekokrogar.se, 

www.ekomatsguiden.se, 
www.smakasvenskt.se 

 


