
Fingermat av fisk en del av Matlandet Gotland 

 

Projektbeskrivning 

Projekttid:  1 januari tom 1 oktober 2013 

Finansiering:  Matlandsmedel + Fiskeområde Gotland (50% 50%) 

 

Vilka ska driva och genomföra projektet: 

Aktörer från Gotlands Fiskare, Fiskarkvinnor samt andra livsmedelsföretagare i samarbete m 

Hushållningssällskapet och nätverket Regional Matkultur Gotland.  

Företag etablerade med förädlings och försäljningsplatser på Gotland. 

Aktörer inom Fiske och fisk samt fiskelägena i Herrvik eller Ronehamn. 

Målgrupp är aktörer företagare, både kvinnor och män på Gotland som: 

 Fiskar/förädlar/saluför fisk o fiskprodukter 

 Småhamnar/fiskelägen 

 Föreningslivet och företagen inom livsmedelsbranscher  

 Konsumenter 

 

Styrgrupp: 

Representanter från medverkande parter/aktörer, både kvinnor och män 

Projektägare: Hushållningssällskapet Gotland 

Projektledare: Hushållningssällskapet Gotland 

Projektidé  

Att det till turistsäsongen 2013 tas fram två färdiga produkter/fingermat av fisk. Produkterna 

skall saluföras under bland annat under Primörpremiären, Almedalsveckan samt lokala 

marknader runtom på Gotland, fiskelägen vid lokala arrangemang mm under 2013 för att 

marknadsföra fisk och fiskmat när Gotland är Årets Matlandethuvudstad. 

 

Utveckla och marknadsföra snabbmat/fingermat/gatumatsprodukter av flundra och 

strömming på Gotland samt säkerställa tillgången från hav till bord. Projektet skall ta fram 

alternativ till Hamburgare/ Fiskmat till nya konsumentmålgrupper t.ex. Gotlandsklämma av 

rökt flundra med rotsakssallad och god sås i ett gott bröd och Stekt strömmingsflundra med 

sallad och sås i rågbröd. 

 

De nya produkterna skall marknadsföras under projekttiden som ett Gotlandsalternativ till 

annan gatumat med målsättning att inspirera fler företag. 

Under projektet kommer ett mobilt kök med stekbord samt kylförvaring hyras för ändamålet 

för att inspirera entreprenör/er att investera i eget mobilt kök. 

 



Målsättningen är att ett samarbetsnätverk av fiskare av råvaran/ 

förädlare/restauratörer/bagare av bröd/produktutvecklare men också lokala ideella 

föreningar/Fiskelägesföreningar skall utvecklas under projekttiden.  

Projektet skall dra nytta av erfarenheter från ett inventeringsprojekt gällande flundra på 

Gotland och koppas ihop med tanken kring mindre rökerier, tillstånd, regelverk kring 

rökeriprocessen samt försäljning av fiskprodukter. Detta för att klargöra regelkrav samt 

skapa förutsättningar för företagande vid fiskelägen på Gotland.  

Bakgrund 

Gotland har fått utnämningen Årets Matlandethuvudstad 2013 vilket ger utrymme att 

särskilt satsa på fisk och fiskmat som ett särskilt projekt.  

I Matlandet i stort betonas Primärproduktion, förädlade produkter, offentlig mat, restaurang 

och turism som fem fokusområden. Fisken bör särskilt lyftas fram i synnerhet på Gotland där 

vi har 800 km kust och ett program som är avsett för utveckling av den småskaliga 

fiskenäringen på ön. 

 

För att förbättra lönsamheten inom det småskaliga och kustnära fisket bör fångsten från 

detta fiske marknadsföras tydligare. En ökad vidareförädlingsgrad kan även den skapa 

förutsättningar för fiskeföretag att öka verksamhetens lönsamhet. Avsikten är att ta tillvara 

det lokala engagemanget och dess kompetens för att stödja och driva utvecklingen inom 

fiskeområdet. Fler lokala produkter bör utvecklas med bas i det vi har tillgång till kring 

Gotland, det vill säga strömming och flundra. 

 

Arrangörerna för Almedalsveckan 2013 efterfrågar gatumat av lokal karaktär bland annat av 

fisk och har reserverat plats för försäljning för detta. 

 

Det känns angeläget att lyfta fisk och fiskmat i synnerhet under 2013 då Gotland är 

Matlandethuvudstad i Sverige. I projektet ingår att arrangera Fiskens Dag under sommaren i 

en lämplig hamn, en aktivitet som inte genomförts på Gotland sedan 2009. 

 

Naturligtvis bör de insatser som görs under året ge mersmak och ge möjlighet för företag att 

fortsätta under många år framöver för att tillgodose turismens efterfrågan på lättlillgänglig 

fiskmat i våra fiskelägen och i samband med kustnära arrangemang. Speciellt viktigt är detta 

ur ett internationellt perspektiv, då man som turist förväntar sig levande fiskelägen på en ö 

som Gotland.  

 

 

 

 



Syfte och mål med projektet 

Syfte är att: 

 Ge fiskenäringen på Gotland ny energi och framtidstro på småskalighet 

 Stimulera till nya arbetstillfällen 

 Bidra till en hållbar utveckling av kustfisket 

 Stimulera en långsiktig företagsekonomisk lönsamhet  

 Bidra till en hållbar utveckling av landsbygden 

 Lyfta fram Matlandet Gotland ur ett fiskperspektiv både för producenter, förädlare och 

konsumenter 

Mål: 

 Att bilda ett nätverk av leverantörer, förädlare, försäljare/demonstratörer både 
kvinnor, män och ungdomar 

 Att ta fram minst två kompletta alternativ till hamburgare med fisk 

 Att säkerställa tillgången/logistik gällande råvara 

 Att ta fram informationsmaterial om fisk och fiskmat i Matlandet Gotland  

 Att hyra in ett mobilt kök med stekbord och kylmöjligheter 

 Att delta i flertal arrangemang (cirka 10) under året med försäljning och 
marknadsföring 

 Att genomföra Fiskens dag i augusti i lämpligt fiskeläge 

 Att ta fram ett koncept för mindre rökerier till fiskelägena för godkänd verksamhet 
och försäljning med ritningar, tillståndskrav mm 

 
Förväntat resultat: 
Att under 2013 ha bildat ett fungerande nätverk av aktörer från hav till gatumat, att ha tagit 
fram minst två fullvärdiga gatumatsprodukter och att ha sålt dessa under ett flertal tillfällen 
under året i inhyrt mobilt beredningskök, tagit fram marknadsföringsmaterial om fisk och 
fiskmat på Gotland och ett koncept för mikrorökerier i fiskelägen med ritning, tillståndskrav 
mm samt genomfört Fiskens Dag i augusti.  
 
Projektet ska ge fiskmaten på Gotland nytt liv och även fiskelägena som kan fortsätta att 
utveckla den småskaliga matturismen i egen regi. Spridning av resultat sker via hemsidor, 
Hushållningssällskapets tidskrift, lokala och sociala medier samt i samband med Matlandet 
aktiviteterna under året.  
 

Kostnadsbudget (700tkr) 

Aktivitet Köpta tjänster Övrigt  Lön 

Mikrorökeri 50tkr   

Fiskets dag 50tkr 30tkr 20tkr 

Fingermat 150tkr (50tkr produktutv, 100 

medverkande/försäljning etc) 

150tkr  (50tkr 

marknadsförning)  

250tkr 

Totalt per 

kostnadspost 

250tkr 180tkr 270tkr 

 


