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Styret i 2016
Styreleder

Tom Gunnar Aasen

Styremedlem

Tove Håheim

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Kjell Hanssen
Veronica Hjelle
Ole Petter Bergland

Prosjektledelse
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, ved Even Magnar Hanssen.

Medlemmer i 2016
Pr. 31.12.2016 hadde festivalen 24 medlemmer, herav 4 personlige og 20 bedrifter som
hadde betalt sin medlemsavgift:
Nordtun Gård

Sortland Hotell As

Sortland vgs - Kleiva

Ekspedisjonen Nyksund og Sortland

Vesteraalens Hermetikkfabrikk AS

Vesterålen Kysthotell

Nordlaks Produkter AS

Holmvik Brygge

Naturpartner

Fiskeriparken AS

Vesterålsegg

Grillo Catering AS

Vesterålsmat BA

Lise Lotte Bergland

Jorids Hjemmebakeri

Raina Kristensen

Ragnhild Renna

Andøya Rakettskytefelt
Sortland Mat & Vinhus

Marte Sørbø Hoholm

Holmøy Maritime

Akvakultur i Vesterålen

Vesterålen Sparebank

Sigerfjord Fisk
Andøy Friluftssenter
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Sponsorer i 2016
Nordlaks - hovedsponsor
Holmvik Maritime hovedsponsor
Vesterålen Sparebank hovedsponsor

Hadsel Kommune
Øksnes Kommune
Sortland kommune

Bladet Vesterålen
Kulturfabrikken
Myre Fiskemottak
Akvakultur i Vesterålen
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Styrets arbeid i 2016
Styret og prosjektledelsen har i 2016 hatt 12 styremøter og jobbet med følgende:

-

Økonomi og søknader om pengestøtte for 2016

-

Sponsorer og medlemsrekruttering

-

Program 2016 og arrangementsplanlegging for VeMa 2016

-

Pressetreff

-

Samarbeid Kulturfabrikken

-

Samarbeid VOL

-

Arbeids- og ansvarsfordeling og arbeidsgrupper

-

Markedsføring

-

Nettside oppdatering

-

Festivalavis, samarbeid VOL med distribusjon til alle Vesterålens husstansder

-

Vesterålens nasjonalrett

-

Sosiale medier, aktiv på Facebook , har nå over 1350 følgere

-

Billettsalg – bruk av Billettservice AS

-

Evaluering av festivalen i 2016

-

Planlegging av festivalen i 2017 – kreativ prosess

-

Frivillighetsarbeid

-

Vema – Ny rolle
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Om Vesterålen Matfestival
Vesterålen Matfestival er en regional matfest, med arrangementer i alle kommunene i
Vesterålen. Vi ønsker å markedsføre hele regionen, og å binde sammen alle som arbeider
med mat i Vesterålen. Festivalen skal bidra til å fremme regionens sterke og spennende
arktiske mattradisjoner, og en matkultur som fortjener å bli tatt vare på. Vi vil skape identitet
og stolthet over vår region og det fantastiske den kan tilby av mat, kultur og opplevelse.

I 2016 ble festivalen arrangert fra lørdag 10-18.september. I løpet av disse dagene arrangerte
VeMa spennende aktiviteter knyttet til mat, kultur og opplevelse i alle Vesterålkommunene.
Ja det var en fantastisk uke med en del flotte arrangementer som vi skal være stolte av. Det
var noe for enhver smak og for gammel og ung. For barna kan det nevnes at vi hadde Barnas
laksefestival i Blokken, som ble en dag full av aktiviteter, leker og konkurranser spesielt for de
minste. Vi fikk også besøk av den lille redningsskøyta Elias. Det kom over 200 små og store til
dette arrangement.

Vi hadde også Fiskesprell på Myre, der elevene ved Restaurant- og matfaglinja på Sortland
vgs. avd. Myre hadde tilberedt masse herlig lokal mat. Vesterålen Matfestival har i flere år
fokusert på å involvere skoler og barnehager i distriktet. De fikk lage sin egen havets
skatteliste på grillen, fylt med lokale delikatesser fra havet, under kyndig veiledning fra
kokkeelevene. Totalt kom det ca 300 unger til dette arrangement. Dette er et uvurderlig tilbud
som er meget populært blant barnehager og barneskoler. Samarbeidet har gatt helt strålende,
og uten de dyktige elevene hadde ikke Fiskesprell blitt sa vellykket. Fiskesprell inngår som en
del av opplæring av VGS-elevene, og lærerne er rutinerte og entusiastiske rundt opplegget.
Fiskesprell.

Festivalmarkedet i år ble en suksess med flott vær, mye folk og stort sett fornøyde utstillere.
For første gang ble dette lagt til Kulturfabrikken på Sortland der vi både var inne og ute.
Vi hadde i år lagt det til området rundt Kulturfabrikken på Sortland. Markedet er en viktig
møteplass for lokalmatsprodusenter og nisjeprodusenter fra Vesterålen. I tillegg til at vi bruker,
og markedsfører lokale produkter gjennom vare arrangementer, møtes produsentene på vart
årlige festivalmarked under festivaluka. Her får de mulighet til nettverksbygging og
erfaringsutveksling, i tillegg til markedsføring og salg, og vi far tilbakemeldinger fra de som
deltar som utstillere om at de har stor nytte av å delta under festivalen.
Vi kan trekke frem et flott seminar «Reieliv og lokalmat» som vi hadde på kulturfabrikken, der
følgende tema var satt opp:
Lokalmat benyttes i markedsføringen av Norge som en reisedestinasjon. Hva betyr lokalmat
for reiselivet og for de reisende? Hvordan kan lokalmat løfte Vesterålen som reisemål?
Hvordan kan lokale produsenter nå ut til de som besøker Vesterålen? Seminaret ble veldig
godt mottatt av både deltakere og innledere, og som igjen ga grobunn til et prosjekt i regi av
VeMa.
Vi hadde en konkurranse som vi utlyste blant publikum - Vesterålen nasjonalrett. En jury
bestående av kokk Hallvard Ellingsen, baker Marit Sandberg og ordfører Siv Dagny Aasvik
valgte ut fem retter, etter forslag fra publikum gjennom Face-book. Vinner ble Vesteraalens
fiskeboller i hvitsaus, med mandelpotet og gulrot. Mer enn 7000 avga sin stemme.

Vesterålen Matfestival
en hyllest til Golfstrømmen

-

Adresse: Kleiva, 8400 Sortland
Telefon: +47 9623932
E-post: even.hanssen@n-lt.no

side 6

Festivalavis var nytt av året. Denne ble produsert i et positivt samarbeid med VOL. Her fikk vi
distribuert ut Festivalavisa til alle Vesterålens husstander.
Høy aktivitet på sosiale medier løftet antall liker på vår FB-side fra ca. 900 stk. til ca. 1300 stk.
Vi har nå 1.368 følgere på Facebook. Gjennom vår Facebook-side opprettet vi alle
arrangementer og inviterte deltakere, slik at vi lettere fikk markedsført oss. Underveis i
festivalen ble det også lagt ut bilder fra ulike arrangementer.
I etterkant av festivalen har styret hatt møter for a å evaluere matfestivalen som ble arrangert i
september. Vi kunne gladelig konkludere med at årets festival har vært en stor suksess. I og
med at vi hadde som mål å gjennomføre alle planlagte arrangementer, er vi svært fornøyd
med at vi bare matte avlyse et arrangement grunnet dårlig vær.
Vi legger også vekt på et godt samarbeid. Festivalen er et regionalt samarbeid mellom
landbruk, sjømat, utdanning, reiseliv og kultur i Vesterålen, og vi er stolte over det vi har
prestert, og nå ser vi fram til neste års festival som vi håper blir enda bedre.
Vi så en tendens for Festivalen 2017: Lavere deltakelse på noen av de største
arrangementene. Dette håper vi kan bedre seg i 2017, der vi må se på hvordan vi
markedsfører oss bedre.
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Festivalprogrammet i 2016
Det ble gjennomført følgende arrangement under Vesterålen Matfestival 2016
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Årsmøte i Vesterålen Matfestival 2017
Tid: Torsdag 16.feb 2017 kl. 18.00-20.00
Sted: Kulturfabrikken Sortland - Hermetikken

Saksliste

Sak 1 - Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2 - Valg av møteleder og referent
Sak 3 - Valg av to personer til å skrive under protokollen
Sak 4 - Årsmelding 2016
Sak 5 - Regnskap 2016
Sak 6 – Vesterålen Matfestival ny rolle
Sak 7 – Fastsette kontingent 2017
Sak 8 – Vedta budsjett for 2017
Sak 9 – Valg av:
a) Leder og nestleder
b) Styremedlem (mer)
c) Revisor og dennes stedfortreder
d) Valgkomité

Vel møtt til Årsmøte!
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Økonomi 2016

Regnskapet for 2016 viser

-

et underskudd på kr 3.745,-

-

salgs- og driftsinntekter på kr 457.732
Lav deltakelse på våre arrangementer i forhold til forventningene

-

vare- og driftsutgifter på kr. 461477,91

-

Pr. 31.12.2016 har festivalen en EK på kr. 61.485,58. Saldo på konto var kr 100.165,58

-

Når det gjelder tilskudd og sponsorer, så fikk VeMa ikke tilskudd fra Fylket i år, men derimot
fikk vi tilskudd fra Hadsel, Sortland og Øksnes kommune. Vi har fortsatt 3 hovedsponsorer som
hver gir 25000, samt at vi har noen mindre sponsorer.

-

Vi har fortsatt en stabil medlemsmasse, men få medlemmer.
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Resultatregnskap 2016
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Balanse 31.12.2016
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Budsjett 2017
BUDSJETT - 2017
Inntekter
Arrangementsinntekter
Medlemskontingent
Sponsorer
Offentlig støtte
Annen driftsrelatert innt
Sum

kr 100 000
kr 20 000
kr 80 000
kr 70 000
kr 200 000
kr 470 000

Kostnader
Arrangementsutgifter
Prosjektledelse
Regnskapsføring og revisjon
Markedsføring
Møter og reiser
Annen kostnad
SUM

kr 70 000
kr 125 000
kr 15 000
kr 45 000
kr 10 000
kr 200 000
kr 465 000

Resultat

Vesterålen Matfestival
en hyllest til Golfstrømmen

Markedsføringsbudsjett:
Festivalavis
Plakater og trykk
Annonsering
Hjemmeside
Utg. hjemmeside
Medlemskap

kr 15 000
kr 5 000
kr 20 000
kr 3 000
kr 1 000
kr 1 000
kr 45 000

kr 5 000
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VeMa – ny rolle/kurs
Info til sak 6 Årsmøte Vesterålen matfestival 16. Februar 2017

Prosjekt ” Interesseorganisasjon for lokalmat i Vesterålen -2017”
Arbeidsnavn: ILMV
Vesterålen matfestival ønsker å igangsette et prosjekt med mål om å få stiftet en
interesseorganisasjon for lokale mat og drikkevareprodusenter i Vesterålen. Organisasjonens fremste
oppgave er å fremme lokale produkt fra Vesterålen og fremme Vesterålen som Norges fremste
lokalmatregion på sjø og land, og dermed styrke lokalmatprodusentenes vare i markedet.

Hvorfor?
I vårt arbeid med Vesterålen matfestival kjenner vi at det er behov for en samlende organisasjon som
fremmer Vesterålens lokalmatprodukter og produsenter. Matfestivalen har gjennom sitt årlige
arrangement først og fremst arbeidet for fremme lokale produkter lokalt i Vesterålen og bygge lokal
stolthet. Vesterålen fortjener en organisasjon som fremmer Vesterålens mat hele året lokalt,
nasjonalt og internasjonalt.
Vår naboregion Lofoten har oppnådd suksess gjennom sin organisasjon Lofotenmat. Vi har fått høre at
Harstad med Kvæfjord kommune er i gang med å stifte en interesseorganisasjon for Harstadregionen.
Det er viktig at Vesterålen tar sin plass og arbeider for sine produkt.
Lofotenmat har ytret ønske om et samarbeid med en samlende partner for lokalmat i Vesterålen for å
kunne vise hva hele Hålogaland, Nordland og Nord Norge kan tilby på arenaer der det er naturlig å
samarbeide. Vesterålen reiseliv ser at lokalmat forbindes sterkt med reiselivsopplevelser og har også
henvendt seg til oss med et ønske om å samarbeide med en aktør som samler lokalmatprodusenter.
Vesterålen matfestival har i dag ikke ressurser og kapasitet til å inngå samarbeid som etterspørres,
og vi ser at behovet for en stabil helårsfungerende organisasjon er på plass.
Noen lokale småskalaprodusenter har ved flere anledninger uttalt og har også hatt møter med tanke
på å samles i en felles interesseorganisasjon. Dette har av ulike årsaker ikke blitt videreført.
Tiden er overmoden for ILMV i våre øyne, og vi anser Vesterålen matfestival for å være den
naturlige igangsetter av prosjektet.

Hva skal ILMV være ?
En interesseorganisasjon som fremmer lokalmatprodusentens behov for å styrke sin vare i
markedet.



ILMV skal aktivt arbeide for å markedsføre Vesterålen som Norges fremste matregion.
Ressurs og Kompetansesenter

Organisasjonen skal være initiativtaker og vertskap for kurs og foredrag av interesse for
lokalmatprodusenter. Den skal også arrangere møter med tanke på samarbeid og ideutveksling
mellom medlemmene. Organisasjonen skal være det naturlige kontaktpunkt for andre som ønsker
informasjon eller ønsker samarbeid om lokalmat i Vesterålen, f.eks. presse, reiseliv, offentlige organer,
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utdanningsinstitusjoner, kokkelaug og andre kokker, salgsapparat etc. ILMV skal også være arrangør av
Vesterålen matfestival samt samarbeidspartner og bidragsyter til andre festivaler og marked som
velger å benytte seg av lokale produsenter og produkt fra Vesterålen.
 Samarbeid.
ILMV kan være samarbeidspartner med Lofotenmat, Harstad lokalmat, Nordland fylkeskommune,
Vesterålen reiseliv, Vesterålen regionråd, kokkelaug, festivaler og marked. Landruks og
sjømatorganisasjoner. Matmerk, NHO Service, Innovasjon Norge etc.

Hvordan?
 Forprosjekt
Vesterålen matfestival anser at behovet er tilstede for denne organisasjon basert på observasjon. Men
vi må ha lokalmatprodusentene med og vi må sjekke ut interessen blant produsenter og
samarbeidspartnere. Det må gjennomføres en spørreundersøkelse og en evaluering av svar for å se
om organisasjonen kan dekke lokalmatprodusentenes behov.

 Stiftelsesmøte
Dersom det ligger til rette for det basert på blant annet spørreundersøkelsen inviteres det til et
stiftelsesmøte. Andelslag anses som den mest fordelaktige organisasjonsform.

 Administrasjon / ledelse
Vi foreslår at det leies inn en prosjektleder som finansierer sin rolle gjennom søknader på offentlige
midler og sponsorstøtte. Administrative oppgaver leies inn fra en aktør som tilbyr disse tjenestene.
Det vil være positivt om den administrative aktøren har erfaring fra næringsutvikling el. For derfor
være en bidragsyter til prosjektleders arbeid. prosjektleders arbeid, næringsutvikling e.l.
Finansiering





Prosjektleder arbeider med prosjektfinansiering og bidrar til egen lønn.
Medlemsavgift
Sponsor
Offentlig støtte

På vegne av styret i Vesterålen matfestival.
Styreleder Tom Gunnar Aasen
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Valg 2017
Valgkomiteen 2017 – Vesterålen matfestival

Slik fremstår styret/valgkomite før valg på Årsmøte 2017
Innstilling fra Valgkomite blir fremlagt på Årsmøte 2017

Leder Tom Gunnar Aasen

på valg hvert år

Styremedlem Kjell Hanssen

på valg 2018

Styremedlem Veronica Hjelle

Sortland

På valg 2018

Styremedlem Ole Petter Bergland

Bø

På valg 2017

Styremedlem Tove Håheim

Øksnes

På valg 2017

Vara for styret:
Tone Marit Sørensen

Leder valgkomiteen

Erling Bjørstad

På valg 2017

Valgkomite

Harald Jobsen

På valg 2018

Revisor

Ragnhild Renna

På valg 2017

Stedfortreder revisor

Raina Kristensen

På valg 2017
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Vedtekter
Interesseorganisasjonens navn er: Vesterålen Matfestival – en hyllest til Golfstrømmen, stiftet
07.10.2008.

§1

Formål

Vesterålen Matfestival er en årlig matfestival i Vesterålen som har som formål å skape en felles
arena for små- og storskalaprodusenter av land og sjøprodukter, servicenæringen samt
opplevelsesvirksomheter i Vesterålen. Festivalen skal gi publikum en mulighet til å oppleve rike
markedstradisjoner og matkultur. Festivalen skal bidra til å gjøre mat til en attraksjon for regionen.

§2

Organisatorisk tilknytning

Vesterålen Matfestival er et samarbeid mellom kultur, utdanning, reiseliv, handel,
primærnæringene, samt sjømat- og jordbruksbasert industri i Vesterålen.

§3

Medlemmer

Alle som har interesse i Vesterålen Matfestival sin formålsparagraf § 1, kan være medlemmer.

§4

Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i laget.

§5

Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent
for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem
av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§6

Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert
tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av
budsjett og regnskap.

§7

Årsmøte

Årsmøtet som holdes hvert år innen mars måned, er Vesterålen Matfestivals høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved
kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2
uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før
årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å
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være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer
enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest
1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik
beslutning kan bare tas i forbindelse med godkj. av sakslisten.

§8

Ledelse av årsmøtet

Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Vesterålen Matfestival.

§9

Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av
de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres
opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde
det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler
som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det
som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte
stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer
enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter
denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1.

Behandle Vesterålen Matfestival sin årsmelding

2.

Behandle Vesterålen Matfestival sitt regnskap i revidert stand

3.

Behandle innkomne forslag
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4.

Fastsette kontingent

5.

Vedta Vesterålen Matfestival sitt budsjett

6.

Velge:
a) Leder og nestleder
b) Styremedlem(mer)
c) Revisor og dennes stedfortreder
d) Valgkomité

§ 11

Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de
stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.

§ 12

Styret

Vesterålen Matfestival ledes av styret (3-6 medlemmer) som er høyeste myndighet mellom
årsmøtene.
Styret skal:
1.

Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2.

Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks
for disse.

3.

Administrere og føre nødvendig kontroll med Vesterålen Matfestival sin økonomi i henhold
til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.

Representere Vesterålen Matfestival utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 13

Grupper /avdelinger

Vesterålen Matfestival kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av
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oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Vesterålen Matfestival sitt årsmøte eller den/de
årsmøtet bemyndiger, bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal
organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Vesterålen Matfestival, og
avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Vesterålen Matfestival utad uten styrets
godkjennelse.

§ 14

Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært
på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15

Oppløsning (§ 15 kan ikke endres.)

Oppløsning av Vesterålen Matfestival kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at
oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Vesterålen
Matfestival. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i
samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 14.

Alle omkostninger i forbindelse med stifteren skal dekkes av Vesterålen Matfestival, herunder
registrering, kjøp av protokoll, m.m.
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Artikler fra aviser
BLV 19.09.16

BLV 20.04.16

BLV – 10.09.16
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Vol – 17.09.2016
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VOL – 17.09.16
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VOL – 19.09.16

Styreleder i Vesterålen matfestival, Tom Gunnar Aasen, ser tilbake på ei hektisk, men artig festivaluke.
– Jeg er veldig fornøyd. Det har vært fantastisk bra arrangementer hele veien, sier Aasen.
Les også: Få deltakere, men stort engasjement
Mye folk
Selv om han skulle ønske at enkelte arrangementer hadde hatt enda bedre oppmøte, er han godt
fornøyd med publikumstallene.
– Spesielt artig er det at så mange stemte på nasjonalretten, og at den skapte sånn engasjement, sier
Aasen.
– Det synes vi er gøy, fordi det viser at folk tar mat på alvor, og at de har en stolthet og identitet til de
lokale varene og mattradisjonene.
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VOL – 16.09.16
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VOL – 14.09.16
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Stor aktivitet i forbindelse med Fiskesprell på Myre
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