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Eldrimner 
NATIONELLT RESURSCENTRUM FÖR MATHANTVERK

VI UTBILDAR MATHANTVERKARE OCH CERTIFIERAR MATHANTVERK



Mathantverk
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, 

hög kvalitet och tydlig identitet. 

Dessa tillverkas i huvudsak av lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten 
skala och ofta på den egna gården eller från det egna fisket.

Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är 
med i hela produktionskedjan.



Eldrimners mål är att utveckla landsbygden genom att:

• bidra till att skapa nya företag inom mathantverk
• stödja och hjälpa företagen att utvecklas och - om de så vill – växa
• utveckla och bevara mathantverket



Eldrimners vision 
10 000 stolta mathantverkare är spjutspetsen för svensk 

livsmedelsproduktion



Eldrimners huvudområden är

• Att förmedla skräddarsydd mathantverkskunskap i form av 
utbildningar, kurser och rådgivning

• Göra mathantverket känt och efterfrågat
• Undanröja hinder för mathantverkets utveckling



Förmedla skräddarsydd 
mathantverkskunskap

• Kurser och utbildningar (charkkurser, mejeri, yh)
• Studieresor i Europa
• Handböcker (Mejerihandbok, charkhandbok)
• Rådgivning (mathantverkare till mathantverkare)

Mejeri     Charkuteri     Bageri     Bär-, frukt- och grönsaksförädling     Fiskförädling



Göra mathantverket känt

• SM i Mathantverk (årligen)
• Tidningen Mathantverk, filmer på youtube
• Deltagande på mässor (Elmia)
• Egenskrivna artiklar i andra media (tidningen Land)
• Certifiering av mathantverk



SM I MATHANTVERK, Eldrimners produkttävling, 

öppen för hela Norden, anordnas varje år. 

Tävlingen stimulerar till produktutveckling i företagen 

och skapar stor uppmärksamhet för mathantverket

SM i Mathantverk 15 -17 oktober 2019 
Högbo bruk i Gävleborgs län



SM i Mathantverk

Lilla Spännefalla Steensgaard Österlen Kött och vilt



SAERIMNER 2019
15 – 17 oktober

Högbo Bruk, Gävleborg



VARFÖR

• Mathantverk har unika egenskaper i form av smak och 
kvalitet som tydligare kan visas genom en märkning. 

• Konsumenten får också enklare att hitta mathantverk i 
butiken.

• Mathantverkarna tar härmed initiativet så att 
mathantverket behåller sitt värde och inte utnyttjas av 
andra producenter.

FAKTA

• Hälften av produkterna som tillverkas måste vara 
mathantverk antingen i antal eller volym

• Vid behov följer branschråden upp att kriterierna följs.

• Avgiften är 1000 kr/ år. Certifieringen gäller i två år.

• Certifieringen lanserades hösten 2012. Rekryteringen 
pågår, idag 161 företag och 2769 produkter

CERTIFIERING AV MATHANTVERK



Undanröja hinder
• Länk mellan mathantverkare och myndigheter

- Opastöriserad dryckesmjölk
- Slakt i hage

• Branschriktlinjer (hantverksmässig 
charktillverkning, mejeri)

• Remissinstans 
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Branschråd gårdsslakt & 
charkuteri

Elsa Lund 
Magnusssen
Lindås lamm 

Erika Olsson
Onsberga Gård

Bertil 
Gabrielsson
Fårö lamm

Leif Jonsson
Görviks gårdskött & 
chark Mats Hallquist

Hallquist Gård

Leif Persson 
Bjärhults gårdsbutik



Nybörjarkurs 
Prova på mathantverk. Praktisk introduktion 
där teori och praktik varvas med tyngdpunkt 
på det praktiska. Kurserna ges hos en  
företagare.
Omfattning: 2 dagar

Grundkurs 
Ger grundläggande kunskaper om 
hantverksmässig förädling.
Teori och praktik med processen,
råvaror, kemi, hygien med mera.  
Omfattning: 5 dagar

Fördjupningskurs
Påbyggnadsutbildning med 
fördjupad teori och praktisk 
tillverkning av mathantverk.



Exempel på kurser
• Slakt och styckning av lamm, Lindås lamm, Värmland
• Styckning och förädling av lamm, Bjärhus Gårdsbutik, Skåne
• Grundutbildning för charkuterister, Jämtland, 5 dagar
• Kokta & varmrökta charkuterier, Jämtland, 5 dagar
• Lufttorkade charkuterier, Jämtland, 5 dagar
• Färskkorv och varmrökt korv, olika platser
• Utbildning för kompetensbevis slakt med examination DISA



Delar av Eldrimners 
expertnätverk



• Upplevelser • Lokal mat • Äkta vara



Chark – Öströö Fårfarm i Blekinge 

• Drivs av Kristian och Jeanette Carlsson
• 40 000 besökare
• Gårdsbutik, restaurang, slakteri och konferens



• Drivs av familjen Ekwall sedan 1981
• Gårdsbutik, restaurang, rökeri och hotell
• Ca 40 000 besökare årligen
• Använder uteslutande insjöfisk

Tiraholms fisk
Hallands län



Fågelbergets
charkuteri



Svedjan Ost



Myndigheter och tillstånd

• Kommunen - din närmsta 
myndighet

• Lokalen - Bygglov, ventilation, 
avlopp

• Kommunen, miljökontoret -
anmälan om registrering



Eldrimners Rådgivning
Kostnadsfri rådgivning inom fiskförädling

Kontakta Eldrimners rådgivare om du har frågor inom charkuteri och slakteri. 
Rådgivningen är kostnadsfri. Dock är rådgivningstiden begränsad. 

Bertil Gabrielsson
Fårölamm

Fårö, Gotland

0702-767697
bertil.ga@telia.com

Elsa Lund Magnussen

Lindås lamm 

Lindås, Värmland

070-5621214

info@lindaslamm.se 

Kristian Carlsson
Öströö fårfarm

Halland

070-570 20 26
info@ostroofarfarm.com 

Lars Hansson
Bjärhus Gårdsbutik

Skåne

070-570 20 26
larsbjarhus@telia.com 

Per Nilsson
Kalmar

070-325 75 95
per.nilsson@profox.se 



• Eldrimner.com, webbplats med aktuell information från Eldrimner om olika 
aktiviteter och innehåller också mycket faktamaterial

• Eldrimners tidning "Mathantverk", upplaga 7500, ges ut med fyra 
faktaspäckade nummer per år . 

• Eldrimners ger också ut ett elektroniskt nyhetsbrev med över 2000 
prenumeranter och har 5000 följare på Facebook och 4000 på Instagram.



Vad gör Eldrimner för lammproducenter?

• Alla aktiviteter och utbildningar är öppna

• Kurser i lammslakt, förädling och ystning mm

• Rådgivningsinsatser

• Branschriktlinjer för hantverksmässig charktillverkning

• Studieresor med besök på charkuterier och mejerier i Europa

• Representation i branschråd



Eldrimners hemsida
• https://www.eldrimner.com/


