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Slutrapport avser projekt Fingermat av fisk  

1. Projektet 

Projekttid:  

1 januari 2013 tom 30 september 2013 

Projektägare & Projektledare:  

Hushållningssällskapet Gotland  

Journalnummer:   

Länsstyrelsen i Gotlands län samt Jordbruksverket Journalnummer: 2013-149, 13 december 2012 tom 

1 okt 2013.  

 

Finansiering:  

Matlandsmedel + Fiskeområde Gotland (50%/50%).  

 

2. Vilka genomförde projektet? 

2.1 Vilka personer medverkade i projektet? 

Yrkesfiskare på Gotland, Föreningen Skinn från havet (Fiskarkvinnor), Husbehovsfiskarna, 

Livsmedelsföretagare, aktörer i nätverket Regional Matkultur Gotland, Swe-Dan, Länsstyrelsen i 

Gotland län och aktörer inom fiskenäringen i fiskelägena på ön. Samt etablerade företag med 

förädlings och försäljningsplatser på Gotland.  

Vilka har genomfört projektet? 

Projektledning: Riina Noodapera (20130101-20130527) och Malena Bendelin (20130527-20130930), 

Hushållningssällskapet Gotland.  

Projektledare för delprojekt Microrökeri: Allan Pettersson 

Produktutveckling: Riina Noodapera och Ingrid Klingspor. 

Styrgrupp 

Allan Pettersson, Projektledare och Husbehovsfiskare 

Gunnel Edman Blom, Länsstyrelsen Gotlands Län  

Rolf Gydemo, Länsstyrelsen Gotlands Län  
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Mats Pettersson, Hushållningssällskapet Gotland 

Riina Noodapera, Hushållningssällskapet Gotland  

Malena Bendelin, Hushållningssällskapet Gotland 

Styrgruppens möten  

Telefonmöte och fysiska möten: 6/3 (Uppstartsmöte), 8/4, 15/5, 28/5, 23/9. För mötesprotokoll se 

bilaga 4.  

Planeringsmöte den 18/6 och 14/8 med Gunnel Edman Blom och Allan Pettersson, planering och 

uppdatering inför evenemang som Almedalsveckan och Fiskets dag (inget protokoll).  

 

2.2 Samarbetade ni med andra organisationer, föreningar, kommuner eller 

företag under projektet?  

Aktiva inom fiskenäringen på Gotland; Aktörer i föreningar eller bolag, yrkesfiskare, husbehovsfiskare, 

fiskarkvinnorna, engagerade i öns fiskenäring och fisksamhällen. Restauranger, caféer och 

streetfoodvagnar mfl som förädlar eller säljer Östersjöfisk som mat. Livsmedelsföretagare, aktörer i 

nätverket Regional Matkultur Gotland. Länsstyrelsen på Gotland och SLU m.fl.  

 

2.3 Har projektet skapat nya samarbeten? 

Projektet har fått uppmärksamhet på Gotland och nationellt, vilket har medfört att debatten om 

Östersjöfisk, den gotländska fiskenäringen och mat av fisk har lyfts på agendan. Det kommer med 

stor sannolikhet mynna ut i fler samarbeten än vad vi ser idag, då vi hoppas kunna fortsätta arbeta 

med nätverksbyggande och fånga upp de idéer som satts igång inom ramen för projektet. Flera 

enskilda företag har fått upp ögonen för utvecklingen av produkter med Östersjöfisk som bas vilket 

alldeles säkert kommer att mynna ut i nya samarbeten och förädling av produkter.  

Inom ramen för projektet har flertalet av aktörerna i den gotländska fiskenäringen på ett sätt eller 

annat varit engagerad, detta har mynnat ut i idéutbyte och nya samarbeten. Fiskaren Roland 

Pettersson har bland annat ett samarbete med restaurangerna Maven Diner Café och Sjökrogen i 

Valleviken gällande framtagning av nya recept och råvaruleverans av Östersjöfisk.  

Samarbete med Matverkstaden på Lövsta och Lövsta köket när det kommer till produktionen av 

idburgare. I produktionen av idburgare har flera varit involverade delvis från nätverket och föreningen 

fiskarkvinnor.  

Hushållningssällskapet Gotland har under sommaren samarbetat med Maven Diner Café under 

flertalet evenemang.  
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Kontaktskapande under projekttiden mellan fiskare-frys-förädlare-serveringsanläggning-handlare 

förväntas utvecklas efter projekttiden.   

 

3. Bakgrund 

3.1 Vad är bakgrunden till idén för projektet? 

Gotland fick utnämningen Årets Matlandethuvudstad 2013 vilket gav utrymme att särskilt satsa på fisk 

och mat av fisk 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. 

 

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. 

 

Projektidé 

Att det till turistsäsongen 2013 skall tas fram två färdiga produkter av fisk. Produkterna skall saluföras 

på lokala marknader och evenemang runtom på Gotland under 2013 för att marknadsföra den lokalt 

fångade och förädlade fisken när Gotland är Årets Matlandethuvudstad. Utveckla och marknadsföra 

fingermat av Östersjöfisk samt säkerställa tillgången från hav till bord. De nya produkterna skall 

marknadsföras under projekttiden som ett alternativ till annan gatumat med målsättning att inspirera 

fler företag och nå nya konsumenter.  

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.  

Delprojekt Microrökeri  
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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.  

 

3.2 Varför ville ni genomföra projektet?  

Projektets syfte var 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 

 

3.3 Fanns det till exempel konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som 

motiverade projektet?  

Gotland har en 800 kilometer lång kuststräcka, med långt över hundra fiskelägen. Trots detta är det 

svårt att hitta fisk att handla runt om Gotland. Fiskelägen behöver få nytt liv och ökad aktivitet. När 

Gotland blev Matlandethuvudstad ansågs det lämpligt tillfälle att särskilt fokusera på och lyfta upp 

fisken på och runt Gotland. Antalet fiskare minskar på Gotland men det finns en marknad som är 

intresserad av fisk och mat av Östersjöfisk och marknaden har kapacitet att öka. Därav delprojektet 

med microrökerier samt framtagningen av nya recept. Det finns stora behov av att arbeta vidare med 

den gotländska fiskenäringen och koppla samman och skapa samarbeten mellan kund, konsument 

med fiskare, förädlare och restauranger mfl.  

 

4. Mål och resultat   

 

4.1 När genomfördes projektet?  

Nedan följer en detaljerad aktivitetsplan över projektet.  

 



 6 

2012 December 

Revidering av projektet planering av genomförande 

2013 Januari 

Beslut kommer från Jordbruksverket/Matlandet den 11 januari om medfinansiering av projektet. 

Planering av FOG möte (Fiskeområde Gotland) för att ta beslut om projektet samt initiala kontakter 

gällande vem som gör vad. Kontakt tas med Allan Pettersson, Rone angående arbetet med 

Microrökerierna. Uppläggning av projektet. 

 

Februari 

Projektplanering med Allan Pettersson kring upplägg av arbetet med Microrökerierna. En plan görs för 

genomförandet. Allan påbörjar jobbet enligt plan. Riina lägger upp projektredovisningen i form av 

månadsvis redovisning samt skickar ut till berörda för inspel. Påbörjar också formulera ett utskick till 

de fiskförädlare som finns för nätverkande och marknadsföring. Dessa skall också listas och utifrån 

denna skapa nätverk (Pocke, Riina). En projektblogg registreras: http://fiskmatgotland.wordpress.com  

 

11/2 Kontakt med Pocke samt Ingrid Klingspor angående inventering/nätverksbygge av företag samt 

produktutveckling.  

14/2 kontakt m Allan Pettersson angående samordning av möte med fiskare i mars. Uppdatering av 

blogg med bilder. 

21/2 Styrelsemöte FOG i Lövsta med presentation av projektet för näringen.  

 

Mars 

Kontakt har tagits med Anita Klingvall, Region Gotland för att kolla upp möjligheterna att servera mat 

m fisk under Almedalsveckan. Talat m Anita Klingvall på Regionen kring upphandlingen av StreetFood 

till Almedalsveckan.  

Planering av diverse aktiviteter framåt, kontakter m fiskare gällande råvara samt anställning av 

Malena Bendelin som resurs i projektet till sommaren samt timmar i april-maj för inventering och 

nätverksbyggande. Uppdatering av blogg samt planering av ev. genomförande av fiskets dag och 

Fisktorg på Gotlands Skördefestival 7-8 september. Planering av produktutvecklingsaktivitet. 

Delprojekt microrökeri går som planerat. 

6/3 Uppstartsmöte med styrgruppen.  

14/3 möte kring tänkbara produkter samt råvarutillgång med Ingrid Klingspor, Veronica Östling, Riina 

Noodapera, Allan Pettersson och Gunnel Edman Blom.  

15/3 produktutvecklingsaktiviteter m Ingrid Klingspor. Dokumentering av de recept som testades 

 

http://fiskmatgotland.wordpress.com/
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April 

Planering av fiske av id mm inför säsongen, svårt att hitta fiskare med kunskap om detta. 

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

har reserverat plats för försäljning för detta. Ett upphandlingsunderlag för restauranger finns på 

Region Gotlands hemsida och ska vara inlämnat senast 15 maj till Regionen.  

Diskussioner med SLU om samverkan och ett seminarium på Almedalsveckan.  

15/4 Produktutvecklingsmöte med Riina Noodapera och Ingrid Klingspor.  

22/4 Deltagande i planeringsmöte av Skördefestivalen kl: 09.30-12, arbetsgruppsmöte på HS kl 13-15 

planering av produktutvecklingsaktiviteten.  

23/4 Produktutveckling av idburgare samt idkorv i Bygdegården i Rone. Flera företagare intresserade 

av att delta både för erfarenhetsutbyte och produktutveckling. (Tidningsartikel se bilaga 3) 

24/4 Produktutveckling med Riina Noodapera och Ingrid Klingspor.  

 

Maj 

Produktutveckling, framtagande av recept och marknadsföringsmaterial om fisk och fiskprodukter på 

Gotland. Nätverksbygge och marknadsföring. Avstämningsmöten.  

6/5 Planeringsmöte med Pocke Nilsson  

15/5 Produktutvecklingsmöte  

20/5 Styrgruppsmöte. 

27/5 Malena Bendelin tar över som projektledare.  

28/5 Styrgruppsmöte, planering inför Almedalsveckan osv.  

30/5 Projektledare har möte med Länsfiskekonsulent Rolf Gydemo, uppdatering av situationen på/runt 

Gotland.  

 

Juni 

3/6 Fryst idfilé hämtas på SWE-DAN i Ronehamn.  

4-5/6 Produktion av idsmäckor hos Österdahls kök i Roma.  

5/6 Leverans av färdiggjorda smäckor till frysen i Ronehamn.  

7/6 Förberedelser inför Primörpremiärens marknad.  
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8/6 Deltog på Primörpremiärens matmarknad på Stora Torget i Visby. Delade ut smakprov och 

information om projektet.  

11/6 Produktion av idsmäckor hos Österdahls kök tillsammans med Ingrid Klingspor, Livstek 

12/6 Möte med Ingrid Klingspor om kommande produktion. Till Ronehamn med de färdiga smäckorna.  

13/6 Möte med Maven Diner Café i Kappelshamn gällande kommande samarbeten på Almedalsveckan 

mm.  

14/6 Besök hos bageriet på Södertorg inför framtagningen av burgarbröd på Almedalsveckan.  

17/6 Leverans av Gutekorns mjöl från kvarnen till bageriet.  

18/6 Styrgruppsmöte över telefonen. Planeringsmöte inför Fiskets dag i Herrvik i Herrvik kl: 16.00. 

Gunnel Edman Blom och Malena Bendelin höll i mötet.  

24-26/6 Hämtning av varor på Keges och produktion av idsmäckor på Lövsta. Jessica Klingwall, 

Gunnel Edman Blom och Malena Bendelin ansvarade för produktionen.  

 29/6 Hämtning och utplacering av frysta idburgare till frysar i Hemse och Väte. För att förenkla 

logistiken under Almedalsveckan.  

 

Juli  

30/6-7/7 Almedalsveckan. Projektledaren deltog under samtliga dagar som extraresurs i Mattältet på 

Cramergatan. Den 1/7 var Eva Bendelin Cedergren, den 3/7 och 4/7 var Jens Petersson även på plats 

i köket.  

Den 1/7 bjöds på smakprov i Matlandettältet i samband med seminarium.  

Den 4/7 höll projektet ett seminarium på Fenomenalen Science Center.  

16/7 Möte med Gunnel Edman Blom inför Fiskets dag i Herrvik.  

19/7 Förberedelser inför Burgsviksmarknad.  

20/7 Burgsviks marknad. Delade ut smakprov, informerade om gotländsk fisk och projektet.  

25/7 Möte med Liza Vikström i Alva. Idsmäckor levererades till Fiskaffären i Hemse.  

27/7 Malena Bendelin var på Fårösunds marknad och informerade och bjöd på smakprov. Leverans av 

idsmäckor till Maven Diner Café. Liza Vikström var på Ronehamnsdagen och informerade och bjöd på 

smakprov.  

 

Augusti 
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9/8 Besök i Herrvik inför Fiskets dag.  

11/8-13/8 Produktion av idsmäckor på Lövsta.  

14/8 Styrgruppsmöte via telefonen.  

16/8 PL deltog i P4 Gotlands program. God morgon Gotland. Satte upp tält i Herrviks hamn. 

17/8 Hämtning av bröd i Visby, uppstart i Herrvik inför Fiskets dag.  

18/8 Fiskets dag i Herrvik söndagen den 18 augusti. Eftersittningen för engagerade inom öns 

fiskenäring, ca 30 stycken deltagande i paneldebatt med Pocke Nilsson, Allan Pettersson, Rolf Gydemo 

och Thorgrim Christiansson ledd av Mats Pettersson.  

27/8 Hämtning av idburgare i Herrvik till representanter från Jordbruksverket som smakprov inför 

Matlandetskonferensen.   

 

September 

5-6/9 Förberedelser inför Skördefestivalen.  

6/7 Deltog på Maris Café på P4 Radio Gotland och lagade tre rätter, grillad skarpsill, friterad skarpsill 

och idburgare.  

7-8 september Fisktorg på Gotlands Skördefestival på Landsbygdscentrum i Roma.  

23/9 Styrgruppsmöte på Lövsta 9.30-11.30.  

 

4.2 Vilket var projektets mål och vad blev resultatet?  

Projektets resultat motsvarar de mål vi satt upp.  

Vid projektets slut har det tagits fram tre fullvärdiga gatumatsprodukter och de har sålts under ett 

flertal tillfällen under året, det har tagits fram marknadsföringsmaterial om fisk och fiskmat på Gotland 

och ett koncept för mikrorökerier i fiskelägen samt genomfört Fiskens Dag den 18 augusti. Projektet 

har gett fiskmaten på Gotland nytt liv och det har lyft frågan om den lokalt fångade fisken, genom att 

gotlänningar och besökare har fått ökad kunskap om tillgången på fisk runt ön och fått ökad kunskap 

om sätt att tillaga Östersjöfisk. Utbudet på gotländska krogar, restauranger, caféer och 

streetfoodvagnar av lokalt fångad fisk har ökat och kommer att fortsätta öka.  

På grund av den relativt korta projekttiden har vi inte till fullo genomfört Mål 1 & 3 men det är något 

vi avser fortsätta arbeta med.  
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1, Att bilda ett nätverk av leverantörer, förädlare, försäljare/demonstratörer både kvinnor, män och 

ungdomar samt erbjuda medlemskap i Regional Matkulturnätverket med möjlighet till gemensam 

marknadsföring 

Utfall: Flera av öns aktörer som säljer fisk är medlemmar av nätverket Regional matkultur. I samband 

med Fiskets dag i Herrvik den 18/8 bjöds det in till en eftersittning/nätverksträff för öns yrkesfiskare, 

husbehovsfiskare, sportfiskare, andra med anknytning till fiskenäringen på Gotland.  

I arbetet med projektet har vi mött ett stort intresse för utveckling av dessa frågor och det finns 

tankar om att fortsätta arbeta med nätverksskapande genom andra projekt. Att skapa workshops 

mellan krögare och fiskare och kartlägga kedjan fiskaren-frysmöjligheter-förädlare-kock/konsument.  

 

2, Att ta fram minst två kompletta alternativ till hamburgare med fisk.  

Utfall: Under projektet har tre produkter på Östersjöfisk tagits fram och framgångsrikt lanserats på 

Gotland. Fokus i projektet har legat på fiskarterna id, flundra, strömming och skarpsill. Produkterna 

som har lanserats på den gotländska marknaden är idsmäcka, friterad skarpsill och flundraröra.  

 

3, Att säkerställa tillgången/logistik gällande råvara.  

Utfall: I projektet har vi samarbetat med en rad olika företagare/entreprenörer på Gotland, det har 

skapats kontakter och intresse för varandras varor och produkter.  

Yrkesfiskare 

Husbehovsfiskare 

Maven Diner Café  

Sjökrogen i Valleviken 

Elsa Norrby & Jessica Klingvall  

Katthammarsviks rökeri 

Fiskaffären i Hemse 

Fiskaffären i Burgsvik 

Anders Österdahl, Österdahls kök  

Roland Pettersson, fiskare   

Liza Vikström, Livstek   

Hanssons lilla kök  

M.fl.  

 

Fiskare Roland Pettersson har goda affärsrelationer med både Maven Diner Café och Sjökrogen i 

Valleviken. Maven i Kappelshamn som har haft idburgaren på sin restaurang i sommar samarbetar 

med Roland kring att ta fram en gotländsk fiskburgare till nästa sommar. Valleviken kommer fortsätta 

använda skarpsill. Fiskaffären i Burgsvik och fiskvagnen i Ronehamn har haft idburgaren till försäljning 

under delar av sommaren, med positiv respons. Genom deltagande på evenemang och marknader har 

vi mött ett stort intresse för allmänheten att efterfråga Östersjöfisk i handeln. 

 

4, Att ta fram informationsmaterial om fisk och fiskmat i Matlandet Gotland  
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Utfall: Under året släpps två informationsfoldrar, en mindre och en mera omfattade om gotländsk fisk 

(i samverkan med Länsstyrelsen i Gotlands län).   

 

5, Att hyra in ett mobilt kök med stekbord och kylmöjligheter.  

Utfall: Inget kök har hyrts in. Utan frågan har löst på annat vis, bland annat genom att samarbeta 

med externa aktörer vid marknader och evenemang samt lån av projektledarens kylskåp vid 

evenemang. Under Almedalsveckan och Gotlands Skördefestival samarbetade projektet med 

restaurangen Maven Diner Café och under Fiskets dag med Hanssons lilla kök genom att de sålde 

idburgare.   

 

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

Utfall: Projektet har deltagit på totalt 9 evenemang (om man räknar Almedalsveckans 8 dagar som 

ett evenemang). 

1, Primörpremiärens matmarknad 8/6.  

2, Mattältet under Almedalsveckan 30/6-7/7 (8 dagar) 

3, Seminarium i Matlandettältet 1/7 

4, Seminarium ”Varför skall man äta fisk och skaldjur från Östersjön” 4/7 

5, Burgsviks marknad 20/7 

6, Fårösunds marknad 27/7 

7, Ronehamnsdagen 27/7 

8, Fiskets dag 18/8  

9, Gotlands Skördefestival 7-8/9 (2 dagar). 

 

7, Att genomföra Fiskens dag i lämpligt fiskeläge 

Utfall: Genomfördes söndagen den 18 augusti i Herrviks hamn, med drygt tusen besökare. Se 4.2 för 

detaljerad information.  

 

8, Att ta fram ett koncept för mindre rökerier till fiskelägena för godkänd verksamhet och försäljning 

med ritningar, tillståndskrav mm 

Utfall: Genomfört. Se separat rapport. Bilaga 1.  
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Aktiviteter inom projektet 

 

 

Primörpremiärens matmarknad på Stora Torget den 8/6.  

Utdelning av smakprov på idburgare och informationsmatierial.   

 

 

Almedalsveckan 

Under Almedalsveckan den 30/6-7/7 samarbetade projektet med restaurangen Maven Café Diner, 

genom att de sålde idburgaren i Regionens officiella Mattält på Almedalsveckan. Projetet bidrog med 

idburgare och gotländskt bröd bakat på mjöl från Gutekorn.  

 

 

Den 1/7 anordnade Matlandethuvudstaden ett seminarium om: Vilka fiskar finns i havet runt Gotland? 

Vilka är bra att äta nu och varför? Vilka kan man äta i framtiden? Hur tillagar vi dessa fiskar på bästa 

sätt? Vilka tankar och idéer finns för produktutveckling av Östersjöfisk?  
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Tallrik med smakprov på seminarium den 1/7 i Matlandettältet.  

 

 

 

Mattältet på Cramérgatan: Maven Diner Café monter.  

 

 

Idburgare redo att serveras i Mattältet på Cramérgatan under Almedalsveckan.  
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Burgsviks marknad 20/7.  

Informationsspridning och utdelning av smakprov av idsmäcka och rökt flundreröra.  

 

      

Monter på Fårösunds marknad och Ronehamnsdagen den 27/7. Utdelning av smakprov på 

rökt flundreröra, idburgare. Informationsmaterial.  

 

 

 

Fiskets dag i Herrvik den 18/8.  

Pool med Östersjöfisk drog många nyfikna.  

Detaljerad beskrivning av Fiskets dag se bilaga 8.  
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Besök på Radio Gotland den 6/9.  

Lagade och bjöd på grillad skarpsill, friterad skarpsill och idburgare.  

 

 

 

Gotlands Skördefestival den 7-8/9 

Smakprov på friterad skarpsill, rökt flundreröra och idburgare delades ut. Informationsmaterial från 

Gotlands fiskeriförsäkringsbolag fanns på plats. Bassäng med möjlighet till fiske med metspö med 

magneter på fanns för barn och unga. Fiskarkvinnorna och Husbehovsfiskarna informerade om sin 

verksamhet. Sjörkrogen i Valleviken sålde chilifriterad skarpsill.  

 

 

4.3 Om målet endast är delvis uppfyllt, vad är orsaken till detta?  

Det har varit problematiskt med den relativt korta projekttiden. Mycket av propagerandet och arbetet 

har skett under högsäsong och det hade varit bra att ha hösten till att arbeta vidare med de frågor 

och idéer som dykt upp under projektets gång. Vilket möjligtvis hade gett större framgång med 

nätverksbyggande och arbetet med att skapa en fungerande kedja mellan fiskare-förädlare-handlare. 

 

 

5. Hur har ni spridit resultatet?  

5.1 Hur har ni spridit resultatet av projektet?  
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Spridning av resultat har skett via Gotland Matlandethuvudstads facebooksida, Hushållningssällskapets 

hemsida, projektets blogg: http://fiskmatgotland.wordpress.com via mail och via pressreleaser till 

lokal media.  

Sveriges Radio 

Projektet har deltagit på Sveriges Radio Gotland P4 vid flertalet tillfällen. I samband med 

projektstarten, Almedalveckan, Fiskets dag och Gotlands Skördefestival. 

Lokalpressen  

Gotlands lokaltidningar har skrivit om projektet i samband med produktutveckling, lanseringen av 

idsmäckan på Almedalsveckan samt om flundreprojektet.  Under sommaren har även sju stycken 

informationstexter publicerats i tidningen i samband med reklammaterial för Gotlands Skördefestival.  

Se bilaga 2 och 3.  

 

5.2 Vilka andra aktörer kan vara intresserade av att ta del av resultatet?  

Länsstyrelsen på Gotland, Yrkesfiskare, Husbehovsfiskare, Föreningen Skinn från havet, SLU (Sveriges 

Lantbruksuniversitet), FOG (Fiskeområde Gotland), media, restauranger, caféer och streetfoodvagnar, 

företagare och entreprenörer inom fiskenäringen på Gotland mfl.  

 

5.3 Hur kan resultatet vara till nytta för andra som arbetar inom fisket och med 

fiskefrågor efter att projektet är avslutat?  

Projektet har varit till vinning för landbygdsektorn på Gotland. Det finns ett behov att på Gotland 

arbeta vidare med frågor som rör öns fiskenäring. Det finns ett stort utrymme på den gotländska 

marknaden för ökad produktion av fisk och förädlade fiskprodukter och den gotländska fiskenäringen 

behövs lyftas för att möta dessa behov.  

Att utveckla det regionala borde vara till inspiration förebild för andra regioner i Sverige, att ta fram 

gamla recept och använda dem på nytt sätt. Projektets resultat kan fungera som inspiration för 

företagare att gå vidare med att lära sig mer om de gotländska fiskarterna samt att använda och 

marknadsföra dessa i sin verksamhet.   

 

Delprojekt Microrökeri 

För utfall och resultat se bilaga 1.  

Projektledare: Allan Pettersson  

Önskat leveransmål:  

http://fiskmatgotland.wordpress.com/
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Att ta fram underlag för utförande/byggande av ett rökeri till så låg kostnad som möjligt som uppfyller 

kraven för livsmedelsframställning. Rökeriet kunna producera vara som är godkänd enligt EU-

förordningen 835-2011 med acceptabel smak och utseende till låg kostnad och liten arbetsinsats. 

Projektinsats: 

 Projektplanering 

 Ta fram ritningsunderlag, diskussion om utförande med befintliga rökerier 

 Stämma av med miljö och hälsoskyddskontoret om gällande bestämmelser gentemot tänkt 

utförande. 

 Ta fram byggkostnaderna 

 Ta fram kostnaderna för övrig nödvändig utrustning 

 Ta fram kostnaderna för myndighetstillstånd 

 Utveckla och prova utrustning för rökning enligt livsmedelsverkets råd för minskning av PAH-

värdena 

 Provtagning och verifiering av PAH-värden 

 Projektsammanställning och redovisning i form av handledning som kan användas av 

intresserade brukare framöver 

 

6. Bilagor 

Bilaga 1 Delrapport Microrökeri 

Bilaga 2 Insändare och informationsmaterial i lokal media 

Bilaga 3 Tidningsartiklar (2 stycken) 

Bilaga 4 Mötesprotokoll från styrgruppsmöten 

Bilaga 5 Mötesprotokoll från informationsmöte i Herrvik den 18/6  

Bilaga 6 Inbjudan till Fiskets dag i Herrvik den 18/8  

Bilaga 7 Inbjudan till eftersittning för fiskenäringen i Herrvik den 18/6 

Bilaga 8 Beskrivning av Fiskets dag och eftersittning 18/8 

Bilaga 9 Receptfolder 

Bilaga 10 Kulturrapporter från Studieförbundet Vuxenskolan  

Bilaga 11 Program från projektets seminarium under Almedalsveckan den 4/7 

Bilaga 12 Informationsmaterial från Almedalsveckan, flyer och vepa.  


