
 

Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) ska skapa bästa möjliga förutsättningar för Varbergs näringsliv genom att erbjuda kunskap, 
forum och mötesplatser för samverkan. NOD har också uppdraget att strategiskt utveckla och marknadsföra Varberg som destination. 
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Hemestra dig genom Skördetid i Halland 
 
I Halland njuter vi nu av sensommaren och har börjat fira in hösten. Det 
råder febril aktivitet med att skörda och förädla det vi sått. 
Gårdsbutikerna fylls till bredden. Restaurangerna skapar magi med 
råvaror från trakten. En mängd matupplevelser finns att ta del av precis 
runt hörnet och Skördetid i Halland gör det enkelt att hitta nya favoriter. 
 
I år får Hallands största skördefester vila. Tur då att det finns så mycket mer att 
upptäcka. På Skördetid i Hallands nya användarvänliga hemsida finns tips på 
gårdsbutiker, caféer, restauranger och härliga smultronställen att besöka. Här finns 
även information om naturnära kurser, matvandringar och andra spännande 
aktiviteter. Med hjälp av en överskådlig karta kan besökaren enkelt planera sin egen 
roadtrip. 
 
Aktiviteterna under Skördetid i Halland pågår vecka efter vecka – från augusti till 
oktober – och hemsidan är en arena för producenter, förädlare och måltidsskapare 
att erbjuda sitt utbud. Nu laddas det runt om i Halland för en sensommar och höst 
fylld av fina möten, minnesvärda upplevelser, kunskap om maten och kärlek till 
densamma. 
 
– Vi vill tipsa om att besöka gårdsbutiker och restauranger som Spiseriet, Warberg 
Tomateria, Byaregårdens Brygghus, Regnér Garden, Äggboden, Ästad Vingård, Joels 
Brygga, Sikta Stenungsbageri, Strömma Farmlodge, Läjets Fisk och Öströö Fårfarm, 
säger Mia Carlsson, ansvarig för Turistinformationen i Varberg. 
 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar alla besökare 
att göra detsamma. 
 
 
 
För mer information och intervjuer med aktörer under skördetid:  
 
Mia Lachmann, projektledare Skördetid i Halland 
0721-428936 mia.lachmann@falkenberg.se 
 
www.skordetidihalland.se 
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