Skördefestens syfte
”Skördefest Jämtland Härjedalen ska öka medvetenheten om bra mat, bidra till
ökad lönsamhet för lokala företag och matproducenter samt utveckling av
landsbygden”

Kvalitetsmål
Allt på Skördefesten är producerat och/ eller vidareförädlat i Jämtland/ Härjedalen.
Besökarna lär sig mer om livet på landet.
Alla deltagare känner till Skördefestens syfte och vet vad det är som gör att de
deltar.
Alla gäster ska känna sig välkomna och gärna komma tillbaka till kommande
Skördefest. Den med ett gott bemötande blir en vinnare.
Ordning och reda, hög kvalitet och kreativitet är ledstjärnor bland deltagarna i
Skördefesten.
Skördefest Jämtland Härjedalen ska medverka till fler besök mellan konsument och
producent på gården.
Skördefest Jämtland Härjedalen ska bidra till ökad försäljning för deltagarna.

Skördefestens varumärke
Tillsammans kan vi bygga ett starkt varumärke ”Skördefest Jämtland Härjedalen”
och bidra till ett attraktivt och återkommande evenemang som lyfter landsbygden.

Produkterna
Alla produkter som jag säljer under Skördefesten är producerade och/eller
förädlade i Jämtland/ Härjedalen. Färska produkter är kundernas favorit – men jag
informerar om produkterna varit frysta!

Kriterier – restauranger och annan servering av mat och fika

Jag känner till råvarornas ursprung och kan berätta om detta för mina kunder, när
jag serverar maten. Jag förbinder mig att på menyn/ innehållslistan redovisa var
maten kommer ifrån. Jag använder råvaror i första hand från Jämtland/ Härjedalen,
om detta inte är möjligt använder jag råvaror där producenten garanterar ursprung
och kvalitet. Det finns ett gott utbud av lokalproducerade drycker att servera under
Skördefesten. Kaffe och te är tillåtet att sälja oavsett ursprung. Jag jobbar för en
hållbar utveckling. Använder jag engångskärl är de återvinningsbara.

Dekorationer

Jag dekorerar på gården/restaurangen med naturen som inspiration och undviker
plastmaterial så långt det är möjligt.

Tillstånd
Jag ombesörjer själv tillstånd och försäkringar som rör verksamheten: t ex
ansvarsförsäkring, alkoholtillstånd m.m.

På Skördefesten tillåts inte

Loppis - Aktiva frivilliga insamlingar - Politisk valreklam

Lotterierna

Lotterier är tillåtet, observera dock att alla lotterivinster ska vara producerade i
Jämtland/ Härjedalen.

Kvalitetsmål
Som deltagare arbetar jag utifrån Skördefestens kriterier kring kvalitetsmål och
varumärke.

Visning av djur

Jag som visar upp djur under Skördefesten är införstådd med vilka krav som ställs
och försäkrar att jag gör besöket så säkert som möjligt, både för mina djurs och
besökares skull.

Öppettider
Obligatoriska öppettider: söndag kl 10-17.

Utställare

För att få delta i Skördefesten måste alla utställare vara anmälda till evenemanget
och deltagaravgiften vara betald.
OBS! Som Öppen Gård eller restaurang ansvarar jag för att informera mina
utställare om att de måste anmäla sig till Skördefesten.

Jag förbinder mig att följa dessa kriterier och på så vis bidra till att
skapa ett starkt varumärke för Skördefest Jämtland Härjedalen!

