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Etterspørselen etter lokalmat 
er økende, men det er ikke 
alltid enkelt å finne ut hvor 
det selges. Derfor har AMOI 
(Posten Norge AS) og 
Lillehammer-regionen Vekst 
satt i gang et pilotprosjekt for 
å gjøre det enkelt å handle på 
tvers av lokalmatprodusenter 
i regionen. 

Av Åse Kari Gravråk

Har du for eksempel hytte i Hafjell 
eller Skeikampen kan du nå hente den 
maten du har bestilt på et hentested ved 
Gausdal Landhandleri/Hovemoen som 
ligger rett ved E6 v/Lillehammer. Her 
står foreløpig 18 nye pakkebokser klare 
til å fylles.
– Jeg er litt over snittet engasjert i 
lokalmat, sier Henning Holmbakken. 
Han er næringsutvikler og prosjektleder 
i Lillehammer-regionen Vekst, liden-
skapelig opptatt av lokalmat og han har 
klokketro på at AMOI vil bli suksess. 
– Tilgjengelighet har ofte en utfordring 
fordi lokalmaten sjelden finnes i daglig-
varebutikker og må derfor kjøpes via 
produsent eller via REKO-ring, sier 
Holmbakken. – Dermed blir det tungvint 
bla. for hyttefolk i vår region å få tak i 
den gode lokalmaten.

90 produkter ved oppstart
Nå løser markedsplassen AMOI denne 
utfordringen. Et utvalg av bla. kjøtt og 
fisk, frukt og bær, ost og kaffe er lett 
tilgjengelig. Ca. 90 produkter fra Døla 
mat, Lillehammer Kaffebrenneri, Hafjell 
slakteri, XO lokalmat og delikatesse AS, 

Gausdal mat AS og Moe Gård var på 
plass i nettbutikken fra lanseringsstart 
i slutten av mai. Sannsynligvis vil både 
antall produsenter og utleveringssteder 
øke i tida framover.

Hjemkjøring til fastboende
Hvis du er fastboende på Lillehammer 
kan du få hjemkjøring innenfor gitte 
postnummer, opplyser Holmbakken. 
– Posten har kun utkjøring til boligadres-
ser i dag, men jeg håper og tror at leve-
ring til hyttedøra må bli mulig i fremtida. 

Slik fungerer det
  Produsenten legger sine produkter inn  
 på amoi.no med bilde, pris, og   
 lagerbeholdning
  Kunden kan handle fra flere produ- 
 senter og betale en gang. AMOI tar en  
 %-sats for distribusjon og pengene går  
 direkte til leverandøren
  Posten henter varene på tre punkter 
 langs ruta Lillehammer – Øyer   
 (Hafjell Mat) – Tretten (Stavsplassen)  
 – Segalstad Bru (Gausdal Mat) –   
 Lillehammer og frakter disse til post 
 terminalen hvor de ompakkes til en  
 eske pr kunde
  Varene kjøres hjem til kunden (kun  
 til fastboende), eller puttes inn i et  
 låst skap på et hentested ved Gausdal  
 Landhandleri i Lillehammer (passer for  
 hyttefolket på Skei, i Hafjell, Kvitfjell og  
 videre nordover). Skapene har kjøling.
  Dersom kunden har valgt plukk-opp  
 som levering, må pakken hentes   
 innenfor et bestemt tidsrom.

Dette er AMOI
	En digital plattform som sammen-
 kobler kjøpere med butikker og 
 tjeneste-tilbydere i din by/region
  Du kan handle på tvers av produkt- 
 kategorier, betale for alt på et sted 
 og få det levert samlet, raskt og enkelt  
 der hvor du bor, eller på et plukk-opp- 
 sted
  100 % eid av Posten Norge AS som  
 har etablert et eget dedikert team til  
 å kontinuerlig videreutvikle løsningen 
 i takt med markedsbehov
  Fokus på enkelthet, brukerfokus,   
 bærekraft og utvikling i en og samme  
 pakke
  AMOI ble etablert i Oslo i 2020.

Nå blir lokalmat lettere tilgjengelig, 
bestill hjemmefra og hent på vei til hytta! 

Henning Holmbakken, næringsutvikler 
og prosjektleder i Lillehammer-regionen Vekst.

Lillehammer Kaffebrenneri As ved Sidsel 
Madshus er en av leverandørene.


