Region Jämtland Härjedalen
Näringslivsenheten
Erik-Widar

Jämtlands saluhall - en resurs för matproduktionen i Region Jämtland Härjedalen
Regionens många livsmedelsproducenter saknar idag tillgång till en effektiv, tillgänglig och flexibel
frysresurs som möjliggör distribution och värdehöjande steg. Därför har en grupp problemägare inlett
en planering av en frysresurs som gör att alla företag med behov av frys- och infrysningsresurser skall
kunna få sina behov tillgodosedda genom en investering i en anläggning som ersätter den föråldrade
fryslösning som tillhandahålls av Östersunds kommun på gamla slakthusområdet. De nuvarande
användarna är uppsagda från sina avtal per 31 December -17, eftersom det gamla fryshuset skall rivas,
tillsammans med övrig bebyggelse på slakthusområdet.
Därför har problemägarna beslutat att bilda en förening (preliminärt benämnd Jämtlands Fryshus,
ekonomisk förening), med syfte att föreningen skall äga ett bolag, Jämtlands Fryshus AB (alternativt
Jämtlands Saluhall AB. Bolaget planeras att uppföra, äga och driva ett nav för livsmedelsnäringen med
infrysningskapacitet, fryskapacitet, outlet, och logistikfunktioner som gör att regionen får ett nav för
tillverkare och distributörer av livsmedel. De branscher som är vidtalade och som visat intresse för att
medverka i föreningens bildande och genomförande av investeringen är Glassdistributören GBgrossisten i mellannorrland AB, som är ett familjeföretag med säte i Östersund, Nötköttsproducenterna,
Slakterierna i Hammerdal och Ljusnedal, Fårproducenterna, Fiskodlingarna i regionen, Rennäringen,
Bärföretagen, fiskdistributörer, företag med investeringsplaner avseende förädling i regionen m.fl..
Anläggningen kommer fullt utbyggd att kunna säkra kvaliteten på livmedelsproduktion omfattande 3050 ton per dag. Investeringen är preliminärt beräknad till 24 miljoner kronor.
Föreningens stadgar är under utarbetande, liksom och en viktig princip är att den ekonomiska
föreningen Jämtlands fryshus inte skall vara diskriminerade mot företag eller branscher utan arbeta
med förutsättningen att livsmedelsproducenterna skall kunna samarbeta med fokus på kvalitet,
leveranssäkerhet och ökad tillgänglighet för kunder och logistikföretag. Föreningen och driftbolag
bildas under Februari 2017. Representant för den Ekonomiska Föreningen (under bildande) är Håkan
Fridell. Behovskartläggningen och förankringen i näringen har skett med stöd av Torsta AB.
Målsättningen är att genomföra investeringen med stöd av regionens projektmedel, alt. investeringsstöd
kombinerat med bidrag för regionalfonden. Ärendet är under tidig bedömning inom regionens
näringslivsenhet. Om en samverkanslösning går att genomföra som planerat kommer regionens företag
att kunna arbeta utifrån nya och kraftigt förbättrade förutsättningar. Alternativet är att en enklare
fryslada byggs med små förutsättningar att stödja regionens livsmedelsproducenter.
Därför föreslås att:
- Beredningen av ett beslutsärende initieras som möjliggör att den ekonomiska föreningen Jämtlands
Fryshus genom sitt bolag Jämtlands Saluhall AB (ub) kan genomföra med stöd av delfinansiering från
Region JH. Planerat beslutsdatum 27/2 2017.

