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Skandināvu pieredze:  
produkcijas ceļš no lauka līdz galdam

Ir dažādi veidi, kā produkcija nonāk pie gala patērētāja vai arī cita uzņēmēja. Dānijas un  
Zviedrijas pieredze lauksaimniecības produkcijas reklamēšanā, popularizēšanā, tirgus  
iekarošanā un saimniecības vai uzņēmuma darbības attīstīšanā var noderēt arī Latvijas 
saimniekiem.

Ko spēj rapši 
Zviedrijas dienvidos Gunnarshögs Gård1 

jau vairāk nekā 120 gadus saimnieko 
Nilsonu ģimene. Saimniecības platība ir 
84 ha, un tajā audzē galvenokārt cukur-
bietes, zirņus, miežus, kviešus, melnās un 
baltās auzas, rapšus, kā arī enerģētisko 
koksni. Šādu izvēli nosaka gan tirgus pie-

prasījums, gan augsnes auglība, kas pēc 
standartiem 10 ballu sistēmā ir 10+. 

Saimniecības veiksmes stāsta galvenais 
varonis ir rapši, kura platības ir salīdzinoši 
nelielas – 10–15 ha. Lieldienās iecienīta 
izklaide saimniecības apmeklētājiem ir 
rapšu sēklu baseins, kurā varot ielēkt 
un peldēt ikviens gribētājs. Rapšu sēk-

las satur līdz pat 
25 % ūdens, un 
Zviedrijā parasti 
tās žāvē līdz 9 %. 
Sa imniec ībā  to 
uzskata par vienu 
no atbildīgākajiem 
darbiem, jo pār-
žāvētas sēklas ir 
grūti pārstrādāt. 
Sēklu mitrums tiek 
samazināts l īdz 
7 %, lai tās ilgāk 
varētu uzglabāt un 

nodrošinātu lielāku eļļas iznākumu. Šodien 
no 3 kg sēklu iegūst aptuveni 1 kg eļļas. 
Saimniecība tirgū piedāvā gan filtrētu, gan 
nefiltrētu rapšu un linsēklu eļļu, kā arī eļļu 
ar dažādiem dabiskiem aromātiem, pie-
mēram, ķiploku, baziliku. 

Rapšu un arī linsēklu rauši tiek realizēti 
kā lopbarība vai lopbarības piedevas –  
vieni garšo cūkām, govīm un citiem 
lopiem, otri – zirgiem. Salmi un citi pārstrā-
des atkritumi tiek izmantoti saimniecības 
ēku apkurei, pretējā gadījumā būtu gana 
lieli izdevumi par atkritumu utilizāciju. 
Neesot nelaimes bez laimes, saka saim-
niece − ugunsgrēks nopostījis veco kalti, 
nācies gādāt jaunu. Tā ir daudz efektī-
vāka, nu tiek iepirkti rapši eļļas ražošanai. 
Vienlaicīgi saimniecība attīstījusi arī citus 
darbības virzienus. 

Mēģinājumi ražot biodīzeļdegvielu bija 
pārāk sarežģīti, tāpēc vairāk aktivitātes 
tika vērstas pārtikas un lopbarības un tās  
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Gunnarshögs Gård produkcija – eļļas.
1  www.gunnarshog.se

Bornholmas Pārtikas kultūras māja.
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piedevu ražošanas virzienā. Zviedrijā rapšu eļļa nav īpaši iecienīta, 
tādēļ sadarbībā ar vietējo TV pavāru zvaigzni tika veidoti dažādi 
kulinārijas raidījumi tās popularizēšanai. Saimniecības apmeklē-
tājiem pēc ekskursijas ir iespēja pašiem izspiest sev pudelīti rapšu 
eļļas, iegūt maisiņu ar izspaidām, kā arī receptes to izmantošanai 
dažādu kulinārijas brīnumu izgatavošanā. 

Līdz ar apmeklētāju skaita pieaugumu bija nepieciešams papla-
šināt veikala – kafejnīcas telpas. Veikalā var iegādāties dažādus 
saimniecībā ražotus lauksaimniecības produktus, ābolu sidra 
etiķi un eļļu, tajā skaitā arī auksti presēto linsēklu eļļu kokmate-
riālu un citu virsmu apstrādei. Jaunums ir dažādi ādas kopšanas 
un kosmētiskie līdzekļi, kuru izgatavošanā izmantota saimniecībā 
saražotā eļļa. Kafejnīca piedāvā arī musli, cepumus, biskvītus un 
maizi, kuru gatavošanā izmantotas rapšu izspaidas. Trīs līdz 
piecu gadu laikā ir plānots izstrādāt pārtikā izmantojamas rapšu 
bumbas, kuras varēs aizstāt soju un būs ar vēl augstāku proteīna 
saturu. 

Lopkopība un ēdināšanas bizness
Ģimenes uzņēmums Friskatorpet AB2 apsaimnieko 1800 ha 

zemes Rinkaby, Zviedrijas dienvidos. Pusi no platībām izman-
toto lopkopībai. Saimniekošana tika uzsākta 1972. gadā ar piena 
govīm. Tās visai drīz nomainīja šķirnes gaļas govis, tomēr resto-
rāni tās izbrāķēja – tajā laikā bija pieprasījums pēc kvantitātes, 
nevis kvalitātes. Ap 1995. gadu tika pieņemts lēmums nomainīt 
uz mazāk prasīgu šķirni, un tagad ganāmpulkā ir aptuveni 320 
Angus šķirnes govju, no tām kādas 100 – tīršķirnes. 

Saimniecības teritorijā ir bijušais poligons, un zāles ugunsgrēku 

novēršanai ganību ierīkošana bija ideāls risinājums. Augsne ir 
nabadzīga, līdz ar to zālei ir neliela enerģētiskā vērtība un vie-
nai govij ganībām vajag salīdzinoši lielu platību. Piebarošanai 
nekad neizmanto graudus, bet iepērk no tuvumā esošās Absolut 
Vodka rūpnīcas ražošanas pārpalikumus. Ar tādu barību govis 
aug lēni, tādēļ gaļa ir īpaša. Katru nedēļu tirgum tiek piegādātas 
piecas sešas govis. Tiek uzsvērts, ka to izvēli nosaka izskats, nevis 
vecums. Piegādes punkti ir netālu – lielveikals Krišanstadē un 
lauksaimnieku veikalā Åhus. 

Govis poligonā dzīvo visu gadu. Tas nozīmē, ka uz saimniecību 
neattiecas arī Zviedrijā spēkā esošā likuma prasība – aizliegums 
līdz 10. martam govīm dzemdēt ārā. Atbilstoši prasībām teļš 
trīs dienu laikā tiek krotēts. Visus jaundzimušos bullīšus uzreiz 
kastrē, lai varētu turēt vienā ganāmpulkā. Divreiz gadā ganām-
pulku apseko veterinārārsts. Govis ir ļoti veselīgas, un saimniecība 
lepojas, ka izmantoto antibiotiku daudzums gada laikā ir tāds, ko 
citā  fermā izmanto dienas vai nedēļas laikā.

Saimniecība saņem arī ES atbalstu, jo, pateicoties ganībām, ir 
izveidojusies neparasta fauna un platības ir iekļautas Natura2000 
teritorijā. Ar vietējās pašvaldības atbalstu pērn ir izbūvēts ātrās 
ēdināšanas restorāns 1 Kök3. Cenas ir demokrātiskas – brokastis 
ap 6 EUR, pusdienas – 10 EUR (99 SEK). Apmeklētājiem ir iespēja 
iegādāties arī 10 reižu abonementu. Tā ir viena no iespējām, kā 
reklamēt savu produkciju un palielināt pieprasījumu pēc gaļas un 
tās izstrādājumiem, piemēram, žāvējumiem, desām.

Pircējiem ir iespēja iegādāties arī gaļas kasti – ¼ dzīvnieka 
(cena – 160 SEK/kg). Dzīvnieku nokauj tikai tad, kad tiek pār-
dotas četras gaļas kastes (puse no cenas tiek maksāta avansā). 

2  www.friskatorpet.se
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Katras kastes svars ir ap 50 kg, un produkcija tajās sadalīta līdz  
5 kg smagos vakuummaisos. 

No ražotāja uz restorānu
Uzņēmumu Bondens Skafferi4 ir vietējo lauksaimniecības pro-

duktu izplatītājs (nevis tirgotājs). Tā devīze – Domājiet globāli, 
ēdiet lokāli! – raksturo darbības virzienu. Bizness tika uzsākts 
2009. gadā. Tā kā uzņēmuma īpašniekiem bija pieredze resto-
rānu biznesā, sarunas ar restorānu un ēdināšanas uzņēmumu 
īpašniekiem noritēji raiti. Daudz grūtāk veicās ar zemniekiem, 
jo bija jāapgūst jauna valoda un komunikācijas prasmes. Bija 
jākļūst par vietējo, lai saprastu piegādātājus un panāktu uzticē-
šanos. Pirmajā gadā bija tikai pieci galvenie sadarbības partneri, 
katram bija sava specifika – govju, cūku vai tomātu audzēšana, 
maizes cepšana un meža ogu vākšana. Restorāniem tika pie-
gādāti galvenokārt sezonas produkti un dārzeņi. Astoņus 
mēnešus visus darbus veica divatā, strādājot gandrīz bez brīv-
dienām. Produkcija glabājās pie zemniekiem, un tās piegādes 
tika nodrošinātas ar vienu mazu pikapu. Bija nepieciešama arī 
sēklas nauda, jo zemnieki gribēja iepriekšēju samaksu. 

Šodien s i tuāci ja  i r kr ietni 
mainī jus ies .  I r  ap 150 pie-
gādātāju un aptuveni t ikpat 
restorānu. Uzņēmumam ir liela 
noliktava un nesen atvērts arī 
veikals. Pakalpojumu nodroši-
nāšanā izmanto sešus auto, un 
birojā vien strādā trīs darbinieki. 
Ir iegūta reputācija, panākta uzti-
cēšanās un darījumu pamatā ir 
mutiskas vienošanās. Ja sākumā 
uzņēmums meklēja zemniekus 
un sadarbības partnerus, tad 
tagad ir otrādi. Jāatzīmē, ka uzce-
nojums no sākotnējiem 25 %  
pieaudzis līdz 30 %.

Ar katru piegādātāju notiek 
individuālas sarunas. Produkcijas 
pārdošanas cenu pamatā nosaka 
patērētājs ar savu maciņu. Jāņem 
vērā, ka restorānu specifika ir gaļa 
un galvenais nosacījums – kvali-
tāte. Zemnieki jūtas lepni, ka tieši viņi var savus produktus pārdot 
restorāniem, un nereti par to izcelsmi ir norādes arī ēdienkartēs. 

Katrs zina savu vietu piegādātāju ķēdē. Vispirms produkcija tiks 
ņemta no pirmā piegādātāja, ja pietrūks, tad no otrā vai katra nākamā. 
Restorāni izsaka vēlmi pirkt konkrētu produkciju no zemnieka pa 
tiešo, bet visbiežāk tas tiek atteikts, jo nelielu apjomu regulāra pie-
gāde nav izdevīga. Visi zina, ka ir izdevīgi un neizdevīgi produkti. 
Tādēļ tos bieži vien liek pāros, piemēram, burkāni no ražotāja tiks 
ņemti tikai tad, ja būs salāti (pieprasīti, bet nav peļņas avots). 

Uzņēmums darbojas aptuveni 100 km rādiusā, un tieši loģis-
tika ir tā, kas nosaka uzņēmuma efektivitāti. Mašīnām ir jāizbrauc 
un jāatbrauc pilnām! Bondens Skafferi tiešu konkurentu pašlaik 
nav. Šodien Skones reģionā ir vairāk nekā 400 ar lauksaimnie-
cību saistīto mazo uzņēmumu un vieta izaugsmei ir. „Ja atbalsta 
vietējais ražotājs un veicina reģionālā attīstība, tad iespēja iegūt 
dažādus atbalstus biznesa attīstībai ir lielāka. Ja šis bizness būtu 

otrreiz jāsāk no nulles, tad sāktu ar lie-
lajām pilsētām un izplatību ārpus tām 
plānotu lēnām,” norāda uzņēmuma 
īpašnieks. Ir vairākas atziņas, kas var 
būt noderīgas ikvienam. Piemēram, 
jauna produkta ieviešanai un izplatībai 
vajag vismaz gadu. Dažādi produkci-
jas paraugi par brīvu ir laba ideja, bet 
jāatrod īstais brīdis un pareizā vieta 
to reklāmai. Jāņem vērā, ka restorānu 
darba laiks ir vasaras, ziemā jāmeklē 
citas alternatīvas, piemēram, iepirkumi 
ēdināšanas nodrošināšanai skolās. 
Restorāni vēlas tikai labākos gaļas 
gabalus, bet zemnieks pārdot visu 
lopu – atkal nepieciešami risinājumi!

Radiet stāstu un komandu!
Katrai vietai ir savs stāsts. Arī Dānijā, 

Bornholmas Pārtikas kultūras māja5 nav izņēmums. Tā celta 
vairākiem mērķiem, un ikviens solis tās izveidē ir rūpīgi pārdo-
māts. Ideja par īpaša kulinārijas centra (culinary meeting point) 
izveidi vispirms tika apspriesta ar vietējiem saimniekiem, lauk-
saimniecības produkcijas audzētājiem un ražotājiem. Kopš mājas 
uzcelšanas ir pagājuši trīs gadi, un iecere par aktīvo māju ir pie-
pildījusies – tā tiek noslogota visu gadu gan ar tūristu, gan vietējo 
iedzīvotāju un uzņēmumu aktivitātēm. 

Pašlaik 63 no salas (platība – 588 km2) pārtikas ražotājiem vai 
to organizācijām ir šī centra biedri. Biedru nauda nozīmē iespēju 
saņemt pretī arī dažādus labumus – informāciju, speciālu izde-
vumu, reklāmu mājaslapā un iespēju vienreiz gadā izmantot 
centru saviem pasākumiem, rīkojot dažāda veida apmācības, 
seminārus, konferences. 

Ceļot ēku, tika domāts arī par to, kā tā iekļausies vietējā 
ainavā un arhitektūras ansamblī, par sadarbību ar tuvējo  
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4  www.bondensskafferi.se
5  www.gaarden.nu

Bornholmas lauksaimnieku ražojumu veikals.

Degustācija Gunnarshögs Gård veikalā –  
kafejnīcā.

Friskatorpet AB izstrādājumi ir nopērkami saimniecības restorānā 1 Kök.
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lauksaimniecības muzeju, kā arī citiem aspektiem, piemēram, tās 
lomu Bornholmas Pārtikas stratēģijas 2017–2025 īstenošanā. 
Viens no šīs stratēģijas mērķiem ir izmantot uz salas audzētus 
produktus un veicināt aktivitātes, kas sekmē lauksaimniecības 
preču un produktu pieejamību gala patērētājam. 

Visai bieži tiek rīkoti dažādi semināri, kursi un pasākumi kulinā-
rijā. Blakus centram ir dārzi, kur apmācību dalībniekiem ir iespēja 
ievākt ēst gatavošanai nepieciešamos produktus. Vienā no lauk-
saimniecības muzeja ēkām ir izveidots lauksaimniecības produktu 
un preču veikals, kur gan salas iedzīvotāji, gan tūristi var iegādā-
ties dažādus lauksaimniecības produktus un ražojumus. Nu jau 
dažādu preču klāsts ir tik liels, ka patērētājs pie līdzīgām cenām 
izvēlas preci ar pievienoto vērtību – stāstu. Ja tas nav, tas jārada! 

Pat Bornholmas āboliem ir savs stāsts. Salā aug 26 īpašas 
šķirnes, turklāt dažas no tām ir vissaldākās Dānijā. Senāk katrs 
saimnieks selekcionējis, kā nu mācējis un uzskatījis par labāku. 
Dānijā ir izveidots ābeļdārzs, kurā ir arī Bornholmas pārstāves. 
Bornholmas ābolu īpašā garša tiek skaidrota ar īpašiem augšanas 
un klimatiskajiem apstākļiem uz salas. Ābeles salā tiek izmantotas 
visai intensīvi – pumpuri sīrupam, lapas tējai un zari – zivju kūpi-
nājumiem, lai iegūtu specifisku garšu. 

Veikaliņā ir dažādu šķirņu sieri, ievārījumi, sīrupi, kūpinājumi 
un citi izstrādājumi, bet tirgotāja stāsta, ka starp ražotājiem 
konkurence nepastāv! Katrai vietai, saimniecībai un līdz ar to 
arī produktam ir specifiskas īpašības un garša. Katrs saimnieks 
izmanto visas iespējas, kas nodrošina tieši to īpašo smaržas, gar-
šas vai citu niansi, un pārdod produktu kopā ar stāstu. 

Centra daudzpusība un tā atbilstība salas iedzīvotāju vēl-
mēm ir nodrošinājusi dažādu institūciju atbalstu tā izveidei. Tas 
ir veiksmīgs piemērs, kā pārtikas industrija sadarbojas gan ar 
produkcijas ražotāju, gan gala patērētāju, veicinot vienlaicīgi arī 
reģionālo attīstību un tūrismu.  

Baltic Sea Food (BSF)
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Dāniju un Zviedriju aprīlī tika 

organizēts Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta 

B2B (business to business) izplatīšanas modelis, lai atbalstītu 
vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās 
ietvaros. Publikācijās bieži vien tiek izmantota saīsinātā versija – 
BSF projekts6. Latvijā BSF projekta pārstāvji ir Lauksaimniecības 
organizāciju sadarbības padome (LOSP) un LLTA Lauku Ceļotājs. 

Asnate Ziemele, Lauku Ceļotāja prezidente, stāsta: „Priecājamies, 
ka braucienā piedalījās arī šī projekta Latvijas pilotreģiona – LPKS 
Kuldīgas Labumi – vadītāja Gunita Šternberga, kura pastāstīja, kas 
no pieredzētā jau darbojas Latvijā, ko būtu nepie-
ciešams pārņemt, un norādīja arī uz to, 
kas Latvijas situācijā nav iespējams. 
Gan braucienā gūtā pieredze, gan 
reālā prakse projekta partneru 
valstīs tiks izmantota, organi-
zējot turpmākās aktivitātes. 
Gunita Šternberga norāda, 
ka kooperatīvs ar savu 
darbību jau tagad veicina 
vietējo mājražotāju un 
mazo saimniecību darbību 
un attīstību lauku teritori-
jās, bet iegūtā pieredze un 
informācija ļaus pilnveidot 
iesākto un padarīt ražotāju 
produkciju atpazīstamāku un 
gala patērētājam vieglāk pieejamu. 
Iespējams, ka ārvalstu pieredzes popu-
larizēšana attīstīs arī kādu jaunu biznesa nišu 
Latvijā.  

ĀRVALSTU PIEREDZE

6  www.losp.lv/node/5038

Maize no rapšu raušiem.
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