
Värdegrund för Östgötamat ek förening –  
för ett meningsfullt medlemskap 



  På denna grund vilar vår förening: 

Som medlem följer man svensk lagstiftning 

Livsmedel som produceras och förädlas i regionen ska skapa 
arbetstillfällen och lönsamhet för våra medlemmar 

Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbart 

Trovärdighet och trygghet i vår märkning 

Tillsammans kan vi påverka utvecklingen av den lokala 
maten 

Låt Östgötamat vara din vägvisare till god och hållbar mat –  
producerad i Östergötland! 



 
 
 
Livsmedel som produceras och förädlas i regionen ska skapa 
arbetstillfällen och lönsamhet för våra medlemmar 

När primärproduktion sker i det östgötska lantbruket skapas värdefulla arbetstillfällen, i första hand på landsbygden, 
men även i led kring primärproduktionen, i form av transporter till och från lantbruken, servicebehov på maskiner, 
byggnation av stallar osv.  
 
När livsmedlet väl är producerat skapar förädlingskedjan en rad av möjligheter till arbetstillfällen. Allt från mjölnare, 
styckare och mejerister, till transportörer, säljare och lagerpersonal.  
 
Innan en färdig produkt ligger i sin förpackning på butikshyllan, vare sig det är en stormarknad eller en liten gårdsbutik, 
har många östgötar lagt sin hand vid den, för att skapa den upplevelse som bra mat ger. Arbetstillfällen som omöjligen 
kunnat utföras om produkten kommit hit till oss från annat håll. 



Som medlem följer man svensk lagstiftning 

De råvaror som återfinns i alla varor och rätter är märkta med Östgötamat uppfyller den svenska 
lagstiftningen. Det betyder att producenter som föder upp nötdjur låter dessa beta friskt gräs i hagarna, 
att grisbönderna inte använder antibiotika i förebyggande syfte, att kycklingen är fri från salmonella 
med mycket mer.  
 
Det betyder också att vi står upp för regelverket som reglerar arbetsmiljöförhållanden för våra 
anställda, och att våra medlemsföretag arbetar mycket noggrant kring arbetet för god 
livsmedelshygien.  
 
I samband med Bondens Marknad som arrangeras av föreningen varje höst använder de som omfattas 
av dessa regler godkända kassaregister. Mat som är märkt Östgötamat smakar inte bara bra – den är 
producerad under schyssta villkor också! 



 
Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är miljömässigt, ekonomiskt  
och socialt hållbart 

På det sätt som många av oss i västvärlden lever är inte hållbart på sikt. Att förbruka mer resurser än vårt 
jordklot egentligen kan förse oss med är inte ett ansvarsfullt sätt att förvalta planeten. Genom att ta tillvara 
de goda förutsättningar som finns i Östergötland för högklassigt jordbruk med god tillgång på kvalitativt 
vatten kan vi producera mat av hög kvalitet till våra invånare. En förutsättning för större östgötsk 
primärproduktion är ökad lokal konsumtion av de produkter som lantbruket kan leverera. 
 
Genom att som konsument efterfråga mat som är producerad i vårt närområde och som står upp för vår 
lagstiftning kan man göra stor skillnad. Sverige, och därmed Östergötland har ett av världens bästa och 
miljövänligaste jordbruk, genom att välja mat som producerats här kan var och en av oss göra en insats för 
miljön och minska det matavtryck som vi gör i världen. 



Trovärdighet och trygghet i vår märkning 

När man som konsument eller restauranggäst väljer en produkt som är märkt Östgötamat skall man 
känna en trygghet i sitt val. Märkningen med Östgötamats logga garanterar att den produkt Du håller i 
handen lever upp till våra värderingar. Din vara är fylld av all den respekt och kunskap för livsmedel som 
vi tillsammans delar i föreningen, och vår märkning borgar för att det är en produkt från vår region. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillsammans kan vi påverka utvecklingen av den lokala maten 

Östgötamat marknadsför och synliggör livsmedel som är producerade i Östergötland genom att bl. a 
företräda branschen i offentliga och politiska sammanhang. Östgötamat ekonomiska förening är unik, 
eftersom det representerar företag från jord till bord En viktig del av föreningens arbete är nätverkande 
mellan medlemmar. Genom att vi arbetar tillsammans kan vi nå en större grupp av konsumenter och fler 
kan få östgötsk mat på sina tallrikar, oavsett om man äter hemma eller på restaurang. När vi med samlade 
krafter låter näringen växa kan vi på sikt själva växa. Att det går bra för min granne eller mina kollegor 
kommer göra att det går bra för mig, när vi alla arbetar åt samma håll. Det är av yttersta vikt, att så mycket 
som möjligt av produktion, arbetstillfällen och konsumtion kan ske i vår region. Östgötamats verksamhet 
ska styras med ett tydligt underifrån perspektiv och där vi arbetar snabbt, obyråkratiskt och effektivt 
tillsammans med företagen i föreningen för att skapa tillväxt och arbetstillfällen i Östergötland. Våra 
värderingar är professionalism, produktivitet, kompetens och samhörighet och detta ska genomsyra allt vi 
arbetar med. 

Det kommer stärka oss alla - 
tillsammans 


