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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 lokalmat-
produsenter 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 nærings-
utvikler og prosjektleder i Lillehammer-
regionen Vekst, lidenskapelig opptatt av 
lokalmat og han har klokketro på at AMOI 
vil bli suksess. 
– Tilgjengelighet har ofte en utfordring 
fordi lokalmaten sjelden finnes i dagligvare-
butikker 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 til-
gjengelig. 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 nettbu-
tikken 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 post-

nummer, opplyser Holmbakken. 
– Posten har kun utkjøring til boligadresser 
i dag, men jeg håper og tror at levering 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.

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

Henning Holmbakken, næringsutvikler 
og prosjektleder i Lillehammer-regionen Vekst.
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Ordfører Jon Halvor Midtmageli sier fritidsbeboerne 
i kommunen har oppført seg «eksemplarisk» i de 
15 månedene som er gått siden pandemien brøt ut.

Av Anne Stokke

Ved starten av nok en sommer preget av at koronaen, opp-
summerer ordføreren situasjonen hva angår den store andelen 
fritidsbeboere kommunen på denne måten.

Venter storinnrykk
– Det har vært god kontakt mellom kommune og hytte-
befolkningen under krisen. Midtmageli har hatt møter med 
hytteeierforeningene, og et nytt står for tur 22. juni. 
Nå går det sakte, men sikkert mot fullvaksinering og gjenåpning 
av hele samfunnet. Men smittesituasjonen vil også denne 
sommeren legge begrensninger på nordmenns mobilitet og 
reisevaner.
I fjor sommer økte folketallet i kommunen til 12000-17000 
innbyggere. Øyer har i overkant av 5100 innbyggere om 
sommeren. Det gikk smertefritt.
– Som vinterdestinasjon er vi vant til å ha mange gjester 
i vintermånedene. Nå fikk vi et unormalt stort innrykk i 
sommerukene også.

Gjorde som de ble bedt om
– Vi kom også gjennom både jul og vinterferie uten smitte-
utbrudd til tross for veldig uvanlig stort belegg på hyttene. Det 
betyr at både fastboende, tilreisende og hyttebeboere fulgte råd 
og retningslinjer fra myndighetene. Så det er all grunn til å sette 
pris på måten folk i Øyer har stått i pandemien på, også dem som 
har vært på de over 3200 hyttene i kommunen.

Hytteforbudet
Midtmageli var blant hyttekommune-ordførerne som tydelig 
flagget uenighet i hytteforbudet som ble innført påsken 2020.
– Jeg mente at vi fint kunne håndtert situasjonen lokalt. Men 
forbudet kom jo, og vi måte forholde oss til det. Men det kom 
veldig mange henvendelser fra hytteeiere som uttrykte misnøye 
da, ja.

Smittekontroll
I mai oppsto et større smitteutbrudd som rammet én barnehage, 
én barneskole, kulturskolen og ungdomsskolen. På det meste satt 
ti prosent av øyværingene i karantene eller ventekarantene.
– Smittesporingstemaet gjorde en kjempeinnsats, og fikk 
situasjonen under kontroll – 100 prosent kontroll.
Ordføreren berømmer også samarbeidet med ledelsen ved de 
berørte skolene.
– Det er en fordel å være liten kommune i slike situasjoner. «Alle 
kjenner alle» i Øyer. Det er nok enklere å følge smittevegene 
i små kommuner enn i større. Men rutinene er de samme i 
smittevernteamet i Øyer som i andre kommuner, og jeg vil 
berømme arbeidet som er gjort og gjøres i teamet. Her er den 
fulle kontroll og oversikt.

Takker 
hyttefolket
SMITTEVERNINNSATSEN

Det er all grunn til å berømme fastboende og hyttefolk 
for måten de har håndtert krisen på

Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp)Lillehammer Kaffebrenneri As ved Sidsel Madshus er en av leverandørene.

Dette er AMOI
 En digital plattform som sammenkobler 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


