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EKONOMISK FÖRENING

KULLABERG
FOTO: EMELIE MALMROS

Ett skogsområde på unge
fär en halv hektar skadades i
branden den 15 oktober i år.

Utredning
om brand
nedlagd
HÖGANÄS

■ Polisen saknar

spaningsuppslag för
att u
 treda branden
i naturreservatet på
Kullaberg. Ärendet
lades ner efter ett par
dagar.
Den 15 oktober upptäcktes
en markbrand på Kulla
berg, som skulle ta räddninstjänsten två dagar att
få bukt med.
Markägaren Krapperupsstiftelsen gjorde en
polisanmälan, eftersom
man misstänkte att branden startat när någon eldat
i naturreservatet trots att
det är förbjudet.

Matspåret ska hjälpa lokala matproducenter med logistik och transport. Från vänster Malin Broman, Karin Grahn och Mikael Bermhagen.FOTO: ANDERS MALMBERG

De ska hjälpa lokal
mat spridas i trakten
HÖGANÄS

■ Den ekonomiska föreningen Matspå

ret ska göra det lättare för lokala mat
producenter och bönder att få ut sin mat
till närliggande restauranger och kök.
Det är många som strävar efter att maten på bordet ska komma från lokala
matproducenter. Så att den
inte transporterats runt
halva jordklotet innan den
blir middag.
Även Höganäs kommun
har som mål att handla mer av bönderna och
livsmedelsproducenterna
i bygden, men distributionen är ofta ett problem.
Kommunen har, g
 enom
näringslivsutskottet, ställt
sig bakom den ekonomiska föreningen Matspåret,
när föreningen söker EUbidrag i ett så kallat leader
projekt.
– Det är avsaknaden av
logistik och transport som

är problemet. Istället för
att många ska försöka var
för sig, så samordnar vi det,
säger Mikael Bermhagen
från Viken, en av tre bakom Matspåret.
Till föreningen s ka mat
producenter och bönder
kunna ansluta sig. En hemsida ska tillverkas och där
ska lokala butiker, restauranter och offentliga kök,
så som kommunens, kunna
beställa varor. Även privatpersoner ska få möjlighet
att använda hemsidan, men
Matspåret har inga planer
på att köra ut till enskilda
hushåll. Utan hämtning får
i så fall ske i butiker.
– Vi hoppas få med så
många lokala matprodu-

center som möjligt i föreningen, säger Mikael Bermhagen, som är den i matspåret som har it-kompetensen.
Karin Grahn utanför
Mjöhult är ansvarig för
matmarknaden Bondens
egen marknad i Helsingborg, sambo med en svinbonde och förtroendevald
i LRF Kullabygden.
– Jag är den som har
hand om den mer handgripliga delen i Matspåret,
som vet hur det ser ut i böndernas och de små livsmedelsproducenternas verklighet. Och deras problematik
med logistiken. Jag har också ett intresse för offentlig
upphandling, säger hon.
Den tredje p
 ersonen bakom Matspåret är Malin
Broman, boende i Lerberget. Hon är kock och matjournalist och har ett eget
företag med fokus på matfrågor.

”Det är avsaknaden av logistik och transport som är
problemet.
Istället för
att många ska
försöka var
för sig, så samordnar vi de.”
Mikael Bermhagen, Viken, en av
tre bakom Matspåret.

– Vi ska se vad producenterna har för behov och
göra det tydligt och lättare
för konsumenter, offentliga
kök och restauranger var de
kan hitta närproducerat,
bra lokala råvaror. Samt en
plattform för konsumenterna att hitta de specifika
produkter de vill ha, säger
hon.
Tanken är även att Mat
spåret ska kunna hjälpa till
att samordna de små matproducenternas anbud vid
offentliga upphandlingar.
Föreningen håller nu på
att slipa på sin ansökan till
Leader nordvästra Skåne
med Öresund. När det kan
tas upp vet inte inte Mikael
Bermhagen exakt, men han
hoppas att Matspåret i bästa fall ska kunna vara igång
till mars 2017.
TEXT: ANDERS
MALMBERG
anders.malmberg
@hd.se

Ärendet rubricerades s om
mordbrand, men anmälan
ledde inte vidare utan avskrevs efter bara ett par dagar.
– Man fattade beslutet
att man inte kom längre,
det saknades tillräckligt
spaningsuppslag, säger
polisens kommunikatör
Eva-Lotta Hermansson
Truedsson.
– Men det innebär inte
att man inte kan ta upp
ärendet igen om man får
in fler uppgifter, fortsätter
hon.
Krappeupsstiftelsens P
 er
Gyllenstierna är inte förvånad.
– Det kan säkert vara
svårt att leda något i bevis
i ett sådant här fall, säger
han.
Branden blev särskilt
svårsläckt eftersom området låg en lång bit in i skogen och terrängen var svår
för brandmännen att ta sig
fram i. Ett skogsområde på
ungefär en halv hektar skadades.
– På ett sätt är det viktigaste att man skapar en förståelse för varför det finns
reservatföreskrifter och att
man ska hålla sig till anvisade platser när det gäller eldning. Jag tror att det
har gått fram, utan allt för
stora materiella skador och
utan att någon person kom
till skada, säger Per Gyllenstierna.
EMELIE MALMROS
emelie.malmros@hd.se

