
Nordnorsk økomatpris 2017 tildeles Marthahaugen Gård i Vesterålen 

Fylkesmennene i Nord-Norge deler i år ut Nordnorsk økomatpris 2017 for femte gang.  

Formålet med prisen er å synliggjøre økologisk mat fra landsdelen. Prisen skal gå til en 

person, organisasjon eller virksomhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme 

produksjon eller bruk av økologisk mat i eller fra landsdelen.  

Årets pris går til Marthahaugen Gård i Vesterålen og overrekkes under SMAK Nordnorsk 

matfestival i Tromsø 22. september 2017. Økomatprisen er et beløp på kr 50 000,- og et 

diplom. 

 

Begrunnelse 

Marthahaugen Gård, ved Maya Daljord og Roger Endresen, får prisen for sitt arbeid med 

økologisk mat og produksjon av økologiske produkter. Deres arbeid omfatter 

primærproduksjon, foredling, servering og formidling. 

Hos Marthahaugen Gård er det landhandel/gårdshandel og restaurant. Hovedgeskjeften er 

villsau og birøkt. Gården selger og serverer også andre økologiske- og viltfangede produkter, 

som bær sanket av gårdsfolket og salg av villsauskinn. De holder i tillegg kurs og arrangerer 

selskaper.  

Deres restaurant kan tilby kjøtt av villsau som lår, ribbe og lammebog og i tillegg kjøtt av rein, 

vilt fra distriktet og utvalgte fiskeretter. De arrangerer også bryllup og gjestebud der du kan 

bli hentet med hest og karjol inkludert felespill. 

Marthahaugen Gård arrangerer bakstekurs i vedfyrt bakerovn, bruk av urter, sying i skinn, 

pels og toving samt økologisk matlaging. 

Gården har egen serie med naturkosmetikk der blant annet såpe, sjampo og håndkrem 

inngår. De tar også inn produkter fra andre økologiske leverandører og håndverkere. 

Driften gjør Marthahaugen Gård så skånsomt som mulig for miljøet, og har siden 1997 vært 

økologisk godkjent i Debio. De har vært primus motor for økologisk landbruk i Nord-Norge 

ved at Daljord i en årrekke har sittet i styret i Økoringen Nordre Nordland og i en periode 

vært rådgiver. Hun har også vært styremedlem i arvtakeren Økoproff Nord og tok aktivt del i 

prosessen med å slå sammen Økoproff Nord og Oikos til Oikos Nord-Norge. 

Forslagsstiller skriver: "Noen driver så gjennomført økologisk at de ikke trenger å snakke om 

det - her finner du Maya og Roger. De burde være verdige vinnere av Nordnorsk økomatpris 

2017". 

Juryen mener Marthahaugen Gård ved Maya Daljord og Roger Endresen er svært gode 

ambassadører for økologisk matproduksjon og på alle måter en verdig vinner av Nordnorsk 

økomatpris 2017! 

Juryen for Nordnorsk økomatpris 2017 har bestått av representanter fra kokkelaugene i 

Nord-Norge, Norges bondelags fylkeslag i Nord-Norge, Norges bonde- og småbrukarlags 

fylkeslag i Nord-Norge, Norsk landbruksrådgiving og Fylkesmennene i Finnmark, Troms og 

Nordland. 


