Nomineringen sker i kategorin
Nya affärsmöjligheter på landsbygder
Namn på det nominerade förslaget
Renodlat
Motivering till nomineringen
Mot väl genomtänkta målgrupper och med ett brinnande engagemang har projektet Renodlat fått
fler händer i jorden, återuppväckt intresset för såväl odling som lokal mat och skapat konkreta
resultat som kommer att leva vidare under lång tid framöver.
Konkreta resultat
Projektet kan, vid tidpunkten för projektslut, uppvisa följande resultat:
- Arktiska växthuset: Verksamhet med odling i container har startat och skapar ökad sysselsättning på
orten.
- Ärkeknölarna: Kollektiv potatisodling som genererar över 1000 kg potatis så att alla 7 andelsägare
idag är självförsörjande.
- Rallarodlingen: Gemensamhetsodling på ett bostadsområde (vilket projektledaren är inbjuden till
Almedalen för att berätta mer om).
- Andelshönseri med 10 andelsägare, samt dokumentation med råd och instruktioner för fler som vill
starta småskalig äggproduktion.
- Gröngörlingarnas magnifika odlingssällskap: Nytt odlingsområde som idag drivs vidare av den
förening, med 30 engagerade odlare, som bildades genom projektet.
- Dubblering av antalet odlingslotter i kommunen.
- Roadmap för lokal livsmedelsproduktion som nu implementeras i kommunala strategiska planerna.
- Ändrade kommunala föreskrifter vad gäller hönshållning.
- Inspirerat till att fler projekt och aktiviteter startats utanför kommunen, bl.a för minskat matsvinn.
Både av privata aktörer men också offentliga samt universitet.
På sikt hoppas vi att det ska ske ännu fler avknoppningar på projektet, likt det biodlarsällskap som
redan har bildats, med namnet ”Wannabees”.
Bakgrund och målgrupp
Vår tids största utmaningar är relaterade till det vi lägger på tallrikarna. Om vi inte gör något åt våra
matsystem (produktion, distribution, försäljning, konsumtion) så kan vi inte komma i närheten av att
uppnå de nya globala målen. Världens matproduktion står för nära en tredjedel av klimatpåverkan,
regnskog skövlas, liv i hav ödeläggs, förlusten av den biologiska mångfalden är stor. Det vi lägger på
tallriken är den största miljöboven. Detta ville projektet uppmärksamma genom synliga och faktiska
aktiviteter som får människor att bry sig för att kunna göra klokare val för dem själva och vår värld.
Innan satsningen fanns det inom kommunen mycket begränsad matproduktion (dock förekom
enskild odling i egen trädgård och på kommunala odlingslotter) och inget lantbruk eller bönder.
Engagemanget för satsningen kom i första hand från projektledaren Cora Karlsson, men satsningen
fick snabbt anslutning av såväl lokala entreprenörer som representanter från LRF och Länsstyrelsen
(kopplat till Norrbottens regionala livsmedelsstrategi).
Det är många som har gynnats av projektet då allmännyttan är stor och då projektet har engagerat
många människor (se mål). Därtill har även kommunen som organisation gynnats genom stöttning i
processen att implementera lokal livsmedelsproduktion i de strategiska planerna, samt lokala
restauranger som fått möjlighet att använda närproducerade varor i sina verksamheter.

Målgruppen med projektet har funnits i samtliga sektorer där de olika aktiviteterna riktade sig till
allmänheten (unga och gamla, både landsbygdsbor och boende i tätort), lokala entreprenörer samt
kommunala politiker och tjänstemän.
Geografisk täckning
Gällivare kommun, Norrbottens län
Tidsperiod
April 2017 – April 2019
Från vilken fond kom EU-finansieringen?
Landsbygdsprogrammet
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet?
Leader Polaris 2020
Koppling till programmålen (se målen längst upp på webbsidan)
Projektet bidrar till att säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder genom att
öka kunskapen om matens påverkan på klimatet och genom detta få varje person att både ändra sin
konsumtion och engagera sig i produktionen av livsmedel. Därtill bidrar projektet till att uppnå̊ en
territoriellt balanserad utveckling av ekonomier och samhällen på̊ landsbygden genom ökad
sysselsättning samt skapandet av attraktiva och inkluderande livsmiljöer.

Kontaktperson för nominerat förslag
Cora Karlsson, cora@renodlat.nu, 070-359 01 69
Ditt namn och myndighet/organisation
Sara Karlsson, Leader Polaris 2020, sara@leaderpolaris.se, 070 210 21 57
Din e-postadress
sara@leaderpolaris.se

