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FiskeNäring 

Projekttid jan 2014 tom juni 2014 

ekonomin stängs per 2014 06 30 redovisas i september 

FiskeNäring - Leaderprojekt som drivs av Hushållningssällskapet Gotland och aktörer från Gotlands 

fiskenäring och handel. För att stärka kedjan från hav till färdig fiskburgare gjord på id, till 3-6 aktörer 

inom handeln på Gotland.  

Syftet 

Att stimulera till nytt/förstärkt företagande och nya produkter som ger arbetstillfällen i området och 

stärka konkurrenskraften för landsbygdsföretagare; fiskare, förädlare och handlare.   

Projektidé 

Gotland har 800 kilometer kust och vattnet runt Gotland har den bästa kvaliteten i hela Östersjön. Det 

finns goda bestånd av flera fiskarter runt Gotland, bland annat flundra, skarpsill, strömming och id. 

Det finns i nuläget goda möjligheter till ökad förädling av Östersjöfisk på Gotland, bland annat för att 

stärka kedjan från hav till färdig fiskburgare.  

Vi vill i projektet FiskeNäring arbeta vidare med att lyfta iden som färdig produkt i form av fiskburgare, 

med avstamp i det framgångsrika arbete som lagts ner i projektet Fingermat av fisk (Jan-sept 2013) 

med att lansera recept på id, skapa debatt och lyfta iden på den lokala marknaden som streetfood.  

Detta skall göras genom att sammankalla till möten med berörda aktörer fiskare, förädlare, handel och 

kartlägga vad deras behov är som behöver tillgodoses i kedjan samt åtgärda dessa. Genom att lyfta 

iden och få ut en lokalt producerad fiskburgare i handeln kommer den lokalt fångade Östersjöfisken få 

ett nytt ansikte och det kommer ge ringar på vattnet och möjligtvis leda till ökad förädling av andra 

fiskarter.   

Målet är att skapa engagemang i näringen och att nå ut med en färdig produkt till konsumenten i 

handeln året runt.  

 

Målgrupp 

Fiskare, förädlingsföretagare och butiker på Gotland.  

Kontakt har tagits med:  

Fiskaffären i Hemse, Kontakt: Camilla Gardell som ej har tillstånd att steka i sin lokal men är 

intresserad av ett framtida samarbete med Selmas Café och Bar på Storgatan i Hemse avseende 

detta, att ta fram en egen burgare. Behöver mer coachning inom projektet för att komma vidare. 

 

Fiskrökeriet i Katthammarsvik, Kontakt: Fredrik Pettersson, har avsagt sig möjligheten att steka och 

packa burgare i Katthammarsviks rökeri Avskrivs från idén. 

Selmas Café och bar, Hemse se ovan samarbete med Fiskbutiken i Hemse 

ICA Roma, Tomas Walfridsson är klart intresserad efter demomötet 4 april av en färdigpaketerad 

produkt inkl. butiksaktivitet.   



 

Resultat: Det finns stort intresse för att ha en färdig fryst gotländsk fiskburgare gjord på Östersjöfisk i 

handeln. Tillgången på fisk är tillgodosedd, det finns ett intresse från näringen att produkten skall tas 

fram.  

I projektet ämnar vi arbeta med att tillgodose kedjan från hav till färdigpaketerad produkt i handeln. 

Ett antal företagare kommer att bjudas in för att tillsammans se hur man kan gå vidare med 

fiskburgaren och titta på potentiella samarbeten.  

 

Möten som genomförts: 

Startmöte 26 februari med restaurang och fiskare, förädlare samt projektgrupp, 

produktpresentationsaktivitet på Restaurangskolan 28 mars, demoaktivitet för butiker o storhushåll 4 

april, 12 maj minimässa för Restaurang, grossister, storhushåll och handel på Lövsta  

Ytterligare företag som kommer bjudas in för att delta i tillverkningsprocessen:  

Gula hönan, Rone intresserad att göra något själva  

Änggårde Catering, Rone, ej intresserad för tidsbrist men möjligen intresse i framtiden 

Sjökrogen i Valleviken, Valleviken, jobbar redan med skarpsillen och har ideer om fiskvagn alt 

fiskaktiviteter med fler produkter i Visby 

Maven Diner Café, Kappelshamn, vill ha legotillverkare av sin egen burgare framöver, har fått kontakt 

med fiskare och förädlare kring detta 

Österdahls kök, Visby & Roma, inte intresserad 

Däremot har Fiket i Burgsvik visat intresse,  

Yrkesfiskare som är intresserade har listats och kontaktats/kontrakterats av Tomas Lundgren som 

söker samarbete med nya driftarna av ”Restaurang Witstjärna” med Restaurang Visborg som 

förädlingsställe. En förpackning och en etikett tas fram med hjälp av Mark Ingelse på Hillmarketing.  

 

Erfarenhet från tidigare projekt 

Hushållningssällskapet Gotland har från januari till september i år genomfört projektet Fingermat av 

fisk med medel från Matlandet och Fiskeområde Gotland, med målsättningen att lyfta mat av fisken 

som finns runt Gotland. Genom projektet har det skapats goda kontakter inom den gotländska 

fiskenäringen och det har skapats ett stort intresse för förädlade produkter av lokalt fångad fisk.   

Dessa erfarenheter och recept har använts i detta projekt för att komma ut med produkten också i 

butik. 

 

Vilka skall genomföra projektet 

Hushållningssällskapet Gotland i samverkan med fiskeaktörerna och förädlare på Gotland samt butiker 

på Gotland som säljer Östersjöfisk.  

Hushållningssällskapet har etablerat kontakt med restauranglärare och entreprenör Tomas Lundgren 

som i samarbete med driftarna av Restaurang Visborg, arbetar vidare med att förse butikerna med 

produkten ”Gotländsk fiskburgare” eller vad den kommer att heta efter projektets slut. 

Många butiker är intresserade av att sälja burgaren i fryst form. 

Fiskbutiken i Hemse, ICA Roma, nya COOP Forum, etc visade intresse på minimässan 12 maj på 

Lövsta. 

 



Aktiviteter 

Att inom projektet genomföra: 

- Två stormöten med aktörer inom den gotländska fiskenäringen, förädlare, handlare och 

grossister.  

Utfall:Den 4 april samt 12 maj genomfördes större möten med demos och avsmakning samt 

ideer kring servering och tillbehör 

- Produktutvecklingsaktiviteter, kring bl.a. paketering  

Utfall: Har gjorts med Restaurangskolans elever under mars och april månad och löpande 

med HillMarketing och Hushållningssällskapet, kring bl.a. paketering med HS personal samt 

input från handeln (Tomas Walfridsson ICA Roma varit värdefull).   

- Upprätta handlingsplan för hur önskemålen från aktörerna uppnås samt tillgodose projektets 

behov av att stärka kedjan från hav till handel.  

Utfall: kedjan från fiskaren till färdig produkt i handeln kräver ekonomiska resurser som 

fiskarna själva i dagens läge inte är villiga att satsa. Hushållningssällskapet går in med tillfällig 

buffert för att täcka upp i starten av förädlingen. 

Fiskarna fiskar, filear, packar och väger ev fryser i lämpliga förpackningar som levereras till 

förädlaren (Tomas Lundgren) som tar emot och kollar produkten samt skriver på fiskarens 

följesedel/faktureringsunderlag. Fiskaren fakturerar sedan Hushållningssällskapet för råvaran. 

Hushållningssällskapet fakturerar Tomas L enligt överenskommelse för råvaran när butikerna 

betalat till honom för levererad vara. 

- Under projektet har man identifierat ett stort behov av en utbildning i spårbarhet, paketering 

och hygien för fiskarna. Detta genomförs utanför detta projekt. 

- Redovisa resultatet.  

 

Mål 

Att idburgaren finns att köpa i utvalda eller i 3-6 butiker vid projektets slut.  

 

Tidsplan 

Aktiviteter    Datum 

Förberedelser inför möte med näringens aktörer Nov-Dec 2013 

Genomförande av ett möte med näringens aktörer Nov-Dec 2013 

Aktivitetsplanering utifrån näringens behov  Dec 2013 – Jan 2014 

Genomförande produktutveckling  Jan-April 2014 

Förbereda och genomföra möte m näringen  April 2014 

 

Sjösättning av planen   Maj 2014 

Nya samarbeten klara inför sommaren  Maj-Aug 2014 

Slutredovisning   Sept 2014 

 

Plan för spridning av resultatet 

Via HS tidskrift, dagspress, mail och infobrev till berörda samt bloggen som använts i projektet 

Fingermat av fisk  http://fiskmatgotland.wordpress.com  

http://fiskmatgotland.wordpress.com/


Att använda Leaderloggan. 

 

Övergång till ordinarie verksamhet 

Efter projektets slut har kedjan från hav till färdig fiskburgare säkerställts och aktörerna arbetar för 

egen maskin med tjänster och produkter. 

 

Budget och finansiering 

Kostnader   Beskrivning  Beräknat belopp 

 

Löner Tim/mån soc avg 35 000 

Övriga kostnader möteskostnader 2000 

 bilersättning 1000 

 infomaterial 2000 

 Råvara 5000 

 Extern rådgivare 5000 

 

Finansiering   Beskrivning  Beräknat belopp 

 

Ideell tid 10 st x 12 tim x 175 kr 21 000 

Lokaler  5 000 

   

   

   

 

Styrgrupp: 

Mats Petterson HS 

Riina Noodapera HS 

Allan Pettersson Fiskenäringen 

Gunnel Edman Blom Länsstyrelsen 

Projektgrupp: 

Riina Noodapera HS 

Veronica Östling HS 

Tomas Lundgren Restauranglärare/entreprenör 

 

Aktiviteter i dagboksform: 

(kan följas på bloggen http://fiskmatgotland.wordpress.com) 

Startmöte 

Jan-febr 2014 

Anteckningar från planeringsmöte26 februari 12.30-15.00 Deltagarlista  

Riina Noodapera HS, Veronica Östling HS, Olof Broander, Christer Klingvall, Magnus Hedvall 

(fiskare), Stefan Lundgren, Maven, Björn Pettersson Lövstaköket, Tomas Lundgren, EAG, 

Gunnel Edman Blom Lst. Deltagarlista finns. 



Mars April 2014 

Produktutveckling med Tomas Lundgren och elever vid Restaurangskolan. Ett 

presentationsmöte för Hushållningssällskapet gjordes som förövning 28 mars inför 

presentationsmötet 4 april på Lövsta. Elevernas tid rapporteras som ideell tid i projektet. 

Tomas erhållit kvarvarande id från föreg. projekt att jobba med. Fakturerar övriga 

ingredienser inom ramen för budgeterat. 

 

Inbjudan: 

Du fiskare, handlare, grossist, krögare, måltidsplanerare etc. på Gotland som är intresserad 

av att testsälja en Gotländsk idburgare eller idsmäcka! 

VÄLKOMMEN 

till presentationsmöte med smakprover av den Gotländska idburgaren/smäckan  

till handel och konsument fredagen den 4 april kl 13 i Matsalen  Lövsta Kök & Konferens. 

Deltagarlista finns 

Deltagare: 

Riina Noodapera, Veronica Östling /HS, Gunnel Edman- Blom/ Lst, Gunnar Norrby, Marcos 

Olofsson, Gunnar Molarin /Fiskare, Tomas Walfridsson/ ICA nära Roma, Lena Boberg/Region 

Gotland Måltidsförsörjningen, Elfrida Andréegymnasiets lärare Tomas Lundgren med fyra 

elever 

Förhinder: 

Hemse Fiskbutik, Fiket i Burgsvik, ICA Atterdags, Ulf Broman /Fiskare, Coop Visby Deli Tina 

Fridell, Björn Pettersson Lövstaköket, som vill ha prover och info och demo etc. som 

ombesörjes i närtid. 

Ett brev sändes ut till fiskarna efter mötet samt att ett register upprättats av 

företagare/fiskare intresserade av idfiske under våren. 

Dessvärre funkade inte detta som tänkt utan att det leverarades idfilé i beg. påsar, att det 

inte var uppvägt att det inte var märkt etc 

Behov av utbildning! 

Dessutom knorrade fiskarna att de ville ha betalt omg. Beslutades att vara bank åt projektet. 

Möte med fiskare i Katthammarsvik 25 april (delar av mötet ägnades åt iden som tas upp i 

detta projekt 0,5 tim) deltagarlista finns ca 20 pers 

Maj-juni 2014 

12 maj Deltagit i minimässa på Lövsta för storkök och restauranger/grossister kl 14-17 

Tomas Lundgren till en kostnad av 300 kr i deltagaravgift 

kl 14-17 är lokala restauranger, butiker, grossister, offentliga kök/måltidsförsörjningen på 

Region Gotland och cateringföretag inbjudna att möta gotländska producenter. ca 16 

producenter med olika produkter/produktion deltog över en smakbit eller berättelse om just 

sitt företag. Ett stort intresse från olika butiker visades för en färdig produkt. 



Arbete med banderoll/etikett pågår under juni, budgeterat som infomaterial. 

De som har fisk och är intresserade av att fortsätta samarbeta har listats. Kontakter m 

fiskare har överlåtits åt Tomas Lundgren företag Jordkällaren  m samarbetspartners 

Ett avslutande projektmöte ägde rum i Hemse 18 juni kl 09.30-12 med Mats Pettersson, 

Gunnel Edman Blom, Allan Pettersson och Riina Noodapera. 

Burgaren finns ute i butik på ICA Torgkassen och ICA Roma som mottogs mycket positivt. 

fler butiker vill ha den framöver och det bådar gott för fortsatt utveckling av företaget i 

samverkan med övriga aktörer. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Projekt Projekt FiskLeader- idburgare från hav till butik 2014 

Hushållningssällskapet Gotland med finansiering från LeaderGotland 


