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05.05.15 EGO 2 Halldor/Veterinær 
 
 
 
 
12.05.15 Rydding Orkerød Skanse 
 
 
 
 
19.05.15 Presentasjon av Sprint 
 
 
 
 
26.05.15 Guldkorn Østfold SA, Daglig leder Ann-Kristin Andreassen 
I presidentens fravær ønsket visepresident Knut Anders Johansen velkommen og tente lys for fred og 
vennskap. 
Ann Kristin Andreassen, daglig leder hos ”Guldkorn SA” i Østfold, var kveldens foredragsholder. 
I 10 år var hun ansatt hos Fylkesmannen i Østfold, hvor hun jobbet med mat og drikke i regionen, men er 
fra mars 2013 tilsatt som daglig leder av det da nystiftede Guldkorn SA, som skal samle alle gode krefter i 
mat- og drikkenæringen i Østfold, for å bidra til økt verdiskapning gjennom utvikling, synliggjøring og 
omdømmebygging av mat- og drikkeprodukter fra regionen. Østfold tar mål av seg til å bli Norges 
sterkeste region på mat og drikke. Kjerneverdier som ekte, stolt og mangfoldig skal brukes for å øke 
kunnskap og ønske om å arbeide med større bevisstgjøring blant folk i eget fylke og nasjonalt. 
Guldkorn er en interesseorganisasjon, organisert som et non-profit samvirkeselskap hvor eventuelt 
fremtidig utbytte pløyes tilbake for drifting av selskapet. 
Selskapets mål er å være en møteplass og fremme næringsutvikling i alle ledd. 
Matopplevelser i forbindelse med reiseliv, matfestivaler, tilstelninger, konferanser, messer med mer.  
Bygge nettverk  mellom primærnæringen, næringsmiddelindustrien, distrubusjonsaktører, HORECA, 
forskningsmiljøer, studiesteder , kommuner, fylkes- kommunen og forbruker. 
15 kommuner i Østfold fronter mat fra egen kommune. Det viser seg at det er viktig for forbruker å vite 
hvor maten kommer fra.  Østfold er største kornfylke i landet, fjørfe og egg ligger på topp. Kjente 
matprodukter fra Østfold er bl.a.: Flesk og duppe –som er signalretten, fiskesuppe og laks fra Engelsviken, 
UNIKsmak fra gård med masse høns, egg og dessertprodukter, Hvalerreker, Askim fruktpresse, Dyhre 
gård- epleprosusent, økologisk krydder fra Hvaler, hjort fra Trøgstad, gulløl og Hvalerpils, asparges fra 
Jeløy, Grøde grønnsaker, produkter fra Bama, økologisk korn/mel fra Spydeberg, havregryn og God 
morgen produkter fra Moss Mølle. I Østfold er det kjempemuligheter for alle som vil drive 
egenproduksjon av mat fra jord til produkt. 
Rekruteringsprossen og nettverksbyggingen mellom alle aktuelle parter fortsetter. 
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