
 

 

Fisk, fiskmat och 

fiskprodukter -en 

del av Matlandet 

Gotland! 

 

 

 

Var med att lyfta fram fisk, fiskmat och fiskprodukter på Gotland som en del av 

Matlandet Gotland! 

Under året 2013 är Gotland utnämnt till Årets Matlandethuvudstad i Matlandet Sverige. Det 

ska vi göra det bästa av under året och under många år framöver. 

Gotland har 800 km kust, många fiskelägen som är besöksmål för turister både från Sverige 

och andra länder där man förväntar sig finna fisk att både köpa och äta. Idag har vi ett fåtal 

platser runtom på ön där du kan köpa med dig fisk, äta på bryggan eller i anslutande café 

eller restaurang. 

Hushållningssällskapet har erhållit projektmedel från Matlandet/Jordbruksverket och 

Fiskeområde Gotland för att jobba med olika områden, bland annat att inventera vilka 

företag vi har som jobbar med fiskprodukter gentemot konsument och turism och se på 

möjligheterna till gemensam marknadsföring, att utveckla snabbmats/gatumatsprodukter 

med lokala råvaror, medverka i Almedalsveckan, att titta på möjligheter till mikrorökerier för 

fiskelägesturismaktiviteter samt anordna Fiskens Dag under sommaren som inte gjorts sedan 

2009.  

Områden att arbeta med är följande, men kom gärna med egna önskemål om vad som 

behöver göras för att fisken ska kunna få ett större utrymme gällande matturismen på ön 

 Samarbete mellan företagen 

 Marknadsföring 

 Hur kan vi hjälpa till med att förse restauranger etc. med fisk och fiskprodukter 

 Ta fram förslag på snabbmat/gatumat, recept, serveringsförslag etc. 

Hushållningssällskapet erbjuder er som arbetar med vattenbruk, småskalig fisk och fiskmat 

på Gotland att bli medlemmar i Nätverket Regional Matkultur Gotland. Nätverket har via sina 

medlemsavgifter finansierat utgivningen av en karta i A3 format med text på svenska och 

engelska samt delat på en helsidesannons med karta i Gotlandsguiden till ett bra pris. 

Café Lergrav, Sysne fiskbutik och Smide Gård är några av de 45 medlemsföretagen som har 

fisk och fiskmat som huvudinriktning. Det vore bra om det blev fler besöksmål på kartan för 

att underlätta för besökarna att hitta till den gotländska fisken.  

Regional Matkultur Gotland ingår i ett Europeiskt samarbete, Culinary Heritage Europe, som 

har en gemensam hemsida där man som medlemsföretag har en egen presentation, 

www.culinary-heritage.com samt en blogg http://regionalmatkulturgotland.wordpress.com  

 

 
EUROPEISKA UNIONEN  

Europeiska fiskerifonden -en 
satsning på hållbart fiske 
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