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Projektet går ut på att samla in-
formation om hur man går till-
väga när man ansöker om olika 
ursprungsmärkningar av livsmed-
el inom EU (Certifi eringar). Tre 
manualer ska skrivas av Söder-
törns Högskola:

1. Att söka skyddad ursprungsbe-
teckning- från start till mål
2. Guide till kvalitetscertifi ering-
ar och varumärkesstrategier för 
småskaliga livsmedelsföretag
3. Metoder att länka ett livsmedels 
egenskaper till ursprungsplatsen

En fallstudie ligger som grund 
i projektet där syftet är att åter-
skapa en ost från Wrångebäck i 
Västergötland. Vidare ska pro-
ducenter få information och 
inspiration om certifi eringar, 
dess fördelar och eventuella 
nackdelar för regioner i Mat-
landet Sverige och för en-
skilda producenter. Varför 
fi nns inte fl er certifi erade 
produkter/metoder i Sve-
rige och vad innebär dessa? Södertörns 
Högskola bidrar med personresurser vid 
presentationsmöten på olika håll i landet. 

Ursprungscertifi ering 
- mervärde för lokala livsmedelsprodukter, 

ett nytt nationellt projekt inom Hushållningssällskapen

Nytt projekt går igång inom Hushållningssällskapen, ”Ursprungscertifi e-
ring- mervärde för lokala livsmedelsprodukter” med en projekttid som om-
fattar perioden 2010 10 01 t.o.m. 2012 02 28. Projektet är ett kompetensut-
vecklingsprojekt fi nansierat av Landsbygdsprogrammet och kompletterar 
ett forsknings- och utvecklingsprojekt som drivs av Södertörns Högskola 
med medel från KK-stiftelsen.

Hushållningssällskapens För-
bund är samarbetspartner med 
Södertörns Högskola och skall 
med hjälp av fem Mat- och 
landsbygdskonsulter vid Hus-
hållningssällskapen ta fram fem 
till tio produkter som skulle 
kunna certifi eras. Hushållnings-

sällskapens konsulter ska också 
svara för information kring pro-
jektet. Ambitionen är att det ska 
fi nnas fl era certifi eringar på gång 
vid projektets slut. I projektet 
kommer Hushållningssällskapen 
att ansvara för produktion och 
underhåll av en hemsida under 
www.hush.se.    

Resurspersoner i länen är:
Charlotte Backman, Hushåll-
ningssällskapet Skaraborg, 
landsbygd/turism, Kerstin 
Kårén, Matlandetambassadör 
och projektledare i Hushåll-
ningssällskapet Västernorr-
land, Eva Hessel, matkon-
sult Hushållningssällskapet 

Halland, Kristina Wikström, Hushållnings-
sällskapet Västerbotten-Norrbotten, Riina 
Noodapera, Hushållningssällskapet Gotland

Den tredje biogassatsningen vi är inblan-
dade i är en anläggning vid Suderbys i Bro. 
I den anläggningen skall Anna och Jörgen 
Samuelsson och ett 20-tal f  d betodlare 
vara huvudägare.

Sedan två år tillbaka har Biogas Gotland en 
avsiktsförklaring med Arla om att leverera 
gas till mejeriet i Visby. Gasen skall ersätta 
den olja man idag använder vid torkning av 
mjölk. Brogas AB har sökt stöd vid länssty-
relsen av omställningsstödet för f  d betod-
lare, men inte lyckats motivera ett så högt 
belopp att vi kan gå till banken och be om 
hjälp med resten. Vi jobbar dock med an-
dra lösningar också, och hoppas innerligt 
att vi kan komma igång under 2011.

Bilderna: 
En av processtankarna ställs på plats 
sommaren 2010 när uppgraderings-
anläggningen monterades ihop.

Den första gasen som kommit genom 
ledningen under vägen, proveldas.

Magnus Ahlsten på invigningen den 
9 sept 2010.
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Projektledare är Riina Noodapera vid Hus-
hållningssällskapet Gotland, webbredaktör 
är Ulrika Månsson vid Hushållningssällska-
pens Förbund. 

Ett första nationellt och allmänt upptakts- 
och informationsmöte kommer att hållas 
på KSLA i Stockholm den 13 januari 2011. 
(www.ksla.se) Efter det ger vi oss ut i lan-
det och kommer även att anordna ett infor-
mations- och diskussionsmöte på Gotland 
under våren. 

När jag ska ut och resa till andra europe-
iska länder går jag in på nätet för att se 
om landet/regionen är medlem i Regional 

Regional Matkultur Gotland
-en del av Matlandet Sverige!

Hur ska vi på Gotland vara med och synliggöra att Sverige är ett Matland 
med egna regionala matkulturer och specialiteter? Nätverket Regional Mat-
kultur Gotland har funnits i över tio år och har för närvarande ett 50-tal med-
lemmar på Gotland. Det regionala nätverket ingår i ett större sammanhang 
nämligen i det Europeiska nätverket Culinary Heritage. Nätverket har en 
gemensam symbol som används mer eller mindre fl itigt av företagen i de 
olika regionerna. Meningen med symbolen är att man som kund ska kunna 
känna igen det i olika regioner i Europa.

Maten är en del av regionens historia och 
framtid!
Gotland kom på silverplats i Regeringens 
utlysning om ”Årets Matlandethuvudstad”. 
Det betyder att nästa gång ska vi vinna! 
Men hur ska vi kunna synliggöra vår got-
ländska matkultur på ett bättre sätt än att 
använda oss mer av symbolen för Regional 
Matkultur och ”ladda” den med det som 
den gotländska kulinariska traditionen bju-
der?

Många fl er av våra medlemsföretag, buti-
ker, caféer och restauranger kommer att 
välja att hänga upp sin emaljerade skylt på 
väl synlig plats för besökaren och placera 
sitt medlemscertifi kat för innevarande år 
på disken vid kassaapparaten så att man 
som kund har möjlighet att se den. Många 
fl er företag kommer att välja att använda 
Regional Matkultur logon på sin hemsida, i 
sina menyer och berätta för besökaren vil-
ka råvaror som levereras till verksamheten 
samt från vilken lokal producent. 

Många fl er krögare kommer att undervisa 
sin personal inte bara i hygien, egenkon-
troll, klädkoder mm utan också om trak-
tens råvaror, hur de används och hur de 
har producerats och helst berätta också 
av vem! Några kommer att vara ambitiösa 
och besöka vissa av sina huvudproducenter 
med hela sin personal för att skapa kedjan 
från jord till bord. Fler nätverk mellan pro-
ducenter, vidareförädlare och slutanvän-
dare, oavsett om det är restauranger eller 
konsumenter direkt, kommer att utvecklas. 
Det kommer att bli lättare att hitta till den 
regionala maten om det fi nns någon som 
visar vägen. För att detta ska bli verkligt 
måste alla hjälpas åt!

Tillsammans i nätverket Regional Matkul-
tur Gotland ska vi bli bättre på att synlig-
göra oss som lägger ner arbete och kärlek 
på det vi gillar mest i livet, nämligen våra 
produkter och affärsidéer, som bidrar till 
en levande landsbygd på Gotland. Det är 
vi företagare som levandegör traditionerna 
och skapar ”magin” för besökarna, oavsett 
om du är den lilla gårdsbutiken i obygden 
eller den välrenommerade krogen med 
stjärnor i guiden.

Regional Matkultur symbolen är en av de 
byggstenar som tillsammans med goda 
berättelser, värdskap och kunskaper om 
de regionala och lokala mat- och måltids-
traditionerna, kommer att föra Gotland till 
”guld-nivån” i Matlandet Sverige. För att 
nå dit kanske det behövs lite input i form 
av kurser, föreläsningar, rådgivning, inspi-
ration mm. Då ser vi till att ordna det!

Välkomna till ”guldnivån”  - Matlandet Got-
land.

Riina Noodapera
Samordnare 
Regional Matkultur på Gotland
tel. 0498-20 22 48
mobil 070-775 76 30

Fakta
• Skyddad ursprungsbeteckning (SUB): Pro-
dukten är producerad, bearbetad och beredd 
inom ett visst avgränsat geografi skt område 
med en för området karaktäristisk metod.

• Skyddad geografi sk beteckning (SGB): Pro-
dukten är knuten till området åtminstone ge-
nom att vara producerad eller bearbetad eller 
beredd där.

• Garanterad traditionell specialitet (GTS): Ing-
et krav på ursprung fi nns, men produkten ska 
anknyta till ett visst område genom en speciell 
sammansättning eller framställningsmetod as-
socierad med det.

Skyddade svenska produkter 

Skånsk spettekaka (skyddad geografi sk 
beteckning)

Svecia (skyddad geografi sk beteckning)

Hushållsost (garanterad traditionell specialitet)

Falukorv (garanterad traditionell specialitet)

Kalix löjrom (skyddad ursprungsbeteckning)

Öländska bruna bönor (Skyddad geografi sk
beteckning)

Matkultur. Då kan jag leta upp intressanta 
besöksmål med, som jag hoppas, mat som 
representerar den regionen jag ska besöka.  

Bilder på Salami, Blå stilton och spettekaka 
från Webben

Riina Noodapera
Landsbygdskoordinator
Hushållningssällskapet
tel. 0498-20 22 48
mobil 070-775 76 30


