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Nordisk Mat på Gotland 

 

Sammanställning av arbetet ” Möt Noma på Gotland”  

från workshopen 14-15 mars 2011 

 ”Hur ska vi bli bättre på att lyfta den regionala matkulturen på Gotland?” 

Annamari Thorell/KommuniAktion 

med kompletterande uppgifter om programmet, deltagarna, menyerna mm 

av Riina Noodapera, Hushållningssällskapet Gotland 
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Program 
 

måndag 14 mars  
kl. 16-17 Presentation av kvällen samt vilka som ligger bakom. 
Victor Wågman, kock med inköpsansvar på Restaurang Noma intervjuas av Riina Noodapera, 
projekt Mat och upplevelser/Gutekorn ekonomisk förening 
17-18 Kan man äta sånt? Vad vet man om olika produkter? Ett material sammanställt av Susanne 
Grefberg fick utgöra underlag för vad man vet om ätliga växter i naturen.  
18-19 Måltidspaus med avsmakningsbuffe av olika regionala produkter tillagade av Susanne 
Grefberg.(Rotfruktssallader smaksatta med senapsolja från Gudingeprodukter, bröd bakat av 
mjöl från Labans kvarn och Gutekorn ursprungliga spannmål från Gotland, scones med 
berberisbär och grädde smaksatt med rosenblad mm) 
19-21 Grupparbeten kring Vad särskiljer Gotland från övriga regioner? 
Hur går vi vidare? Vem gör vad? Processledare Annamari Thorell. 

tisdag 15 mars  
8.30 
Praktisk matlagning med Matt Orlando och Viktor Wågman i köket  
13-15 Måltid och avslutande diskussion. Radio Gotland på plats för ett inslag samt matprogram 
till fredag 18 mars i Radio Gotland. 
Sammanfattning av dagarna. 

slut 15.15 

 

På följande sidor finns resultatet av diskussionerna under dagarna och 

redovisning av de värdeord, aktiviteter mm som skall prägla utvecklingen av 

den regionala maten både i företagen enskilt och för aktörer som arbetar med 

mat- och upplevelseutveckling på Gotland.   
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S 

 
 

STYRKOR 
Kompetens och samarbete 
Bra restauranger 
Kunniga producenter 
Glädje 
Kompetens 
Stolthet 
 
Geografi 
Ö-läget  
Närhet till primärmarknad = Stockholm 
Närhet på ön 
 
Marknadsföring/Platsegenskaper 
Starkt varumärke  
Exotism 
Kultur och historia 
Unicitet 
Orördhet 
Stark identitet 
Livskvalitet 
 
Produkt 
Mångfald 
Levande landskap 
Genuint 
Mångfasetterat 
Bra lokalt utbud 
Hög kvalitet på råvaror 
 
Turism 
Hög turistkompetens 
Kopplingen turism-mat 
Gäster som vill spendera pengar 

SVAGHETER 
Kompetens och samarbete 
Låg kunskapsnivå  
Brist på tilltro till egen kunskap 
Mångsysslande/brist på affärsmässighet 
Samarbete/kan själv  
”Man” ”Alla andra” 
Jante 
Små företag med svag växtkraft 
Dålig tillgång på riskkapital 
Tänker för smått 
Råvaruförädling/vidareförädling 
Leverantörer 
Brist på kontinuitet 
Personal 
 
Geografi 
Ö-läget 
Transportkostnader 
 
Marknadsföring 
Ofokuserat marknadsarbete 
Överdriven tilltro till varumärket Gotlands 
betydelse 
 
Turism 
Få paketerade matupplevelser 
Få attraktioner under vintersäsong 
Dålig tillgänglighet för kryssningsbåtar 
Begränsat med folk på ön samtidigt 
Kort säsong 
 
Export 
Dåliga på språk 
Få menyer på tyska, engelska mm 
Distribution/logistik 
 
Näringslivspolitik 
Andra villkor än Europa 
Region Gotlands förståelse för företagare 
Instabil näringslivspolitik (byte vid valår) 

MÖJLIGHETER 
Turism 
Paketerade matupplevelser 
Trender – weekendresor 
Mer flyg till Gotland 
Charter till ön 
Turismtrender 
Internationell turism tack vare gott rykte 
Stor efterfrågan på upplevelser 
Trenden Nordiskt kök inne 
Ekonomi 
Sänkt moms 
Ökad rörlighet (mer distansarbete) 
Oljepriser 
Valuta 
Marknadsföring 
Starkt varumärke 
Produkt 
Matlandet-satsningen i Sverige 
Stort matintresse 
Att stå fast vid sin grej 
Profilera sig tydligare 
Entreprenörsanda 
Trygghet 
Klimat 

HOT 
Klimat 
Naturhot 
Global uppvärmning 
Ekonomi 
Moms 
Världsekonomin 
Oljepriser 
Valuta 
Lagstiftning (skatter, moms, livsmedels-) 
Förbindelser/transporter 
Marknadsföring 
Hårdare konkurrens 
Trender (inom turism) kan gå åt annat håll 
Produkt 
Ont om svenska råvaror 
Primärproducenter ger upp 
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Försvårar att nå målen Hjälper oss att nå målen 
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Smakrik 
Intressant 
Gedigen 
Unik 
God 
Rent 
Högkvalitativ 
Nära 
Jordnära 
Gott 
Kulinarisk 
Stor (mångfald) 
Kultur 
Innovativ 
Livsnjutning 
Sensuell 
Tradition 
Sinnlig 
Kulturarv 
Utvecklingsbar 
Upplevelse 
Historia 
Efterfrågad 
Kvalitet(svensk) 
Exklusivt 
Framtiden 

 

Beskriv gotländsk mat  

med ett ord 
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 Kompetens och samarbete 

Fler livsmedelsproducenter med högkvalitativ nivå 

Mer kvalificerad förädling 

Mer och bättre utbildning för kockar och förädlare 

Större kunskap om råvaror 

En person som jobbar heltid med samarbetsformer 

Öppna dialoger med varandra på ön 

Samarbete och kompetensutveckling. 

Samarbete över gränser. 

Fler engagerade och kunniga människor.  

Fria tankar och intresse för de andra. 

Ännu större produktion, slakteri etc.  

 

Marknadsföring 

Bättre marknadsföring. 

Kraftig fokusering av matkommunikation på Gotland mot dem som producerar mat – som upplevelse 

eller produkt. 

Ha koll på trender. 

Informera om att Gotland är öppet hela året. 

Visa upp vår mattradition, kunskap, råvaror med glädje och stolthet och att den goda maten lagas året 

runt. 

Långsiktigt tänk och samarbete mellan regionens matföretag och regionens marknadsföringsstrateger 

Fler grupper av företag på Facebook. 

Kundunderlag. 

 

 

Turism 

Förlängd turistsäsong. 

Fler paketerade matupplevelser. 

Projekt som Primörpremiär fast under för- och eftersäsong. 

 

Export 

Fler erbjudanden på fler språk.  

 

Egenskaper 

Matintresse 

Uthållighet  

Tro på det man gör 

Ha koll på trender men samtidigt göra sin grej. 

 

Transport 

Bra båtar 

 

Entreprenörskap 

Mer och fler aktiva entreprenörer. 

Mindre snack och mer verkstad. 

Mindre omständiga politiska regler. 

Göra mer och prata mindre. Mera entreprenörskap. 

 

Verkstad 

= Det här behövs 
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Vad kommer ni att bidra med för att utveckla Gotland som matregion? 
Använda mer gotländsk mat, men kommer också att kräva mer kvalitet. 
Fungera som ambassadör i butik, restaurang och skola. 
Göra fler paketresor där maten och råvaror står i fokus där man kan komma hem med kunskap och 
upplevelser. 
Bli mer medveten. 
Nätverka mera. 
Vara professionell och kunnig. 
Göra mer och prata mindre. 
Utveckla bra matprodukter. Stötta andra att utveckla matupplevelser. Peppa tryffelfolket och 
Gotland Deli att driva Facebooksida tillsammans. 
Tänka på mitt eget handlande och förhållningssätt till matföretag och upplevelsebranschen. 
Fortsätta servera god, vällagad gotländsk mat och marknadsföra den. 
Jobba på egna idéer. 
Öka samarbete med både kunder och närproducerande leverantörer vad gäller distribution, 
varuutbud mm. 
Utveckla konceptet matvandring. 
Arbeta för ökad kvalitetsmedvetenhet, arbeta för bättre skolmat och driva projekt för förädling av 
köttprodukter. 
Skapa fler matupplevelser, sälja bättre livsmedelsprodukter. 
Fortsätta utveckla min egen verksamhet. 
Producera BRA gotländska råvaror och förädla. 
Använda ännu mer gotländska råvaror. 
Utveckla Gutekorn och göra framtidens bröd av framtidens spannmål. 
Tydliggöra de gotländska mervärdena i egen marknadskommunikation. 
Få sålt mina utomordentligt goda grönsaker och helst få upp ett större växthus. 
 

Vilka kommer ni att samarbeta med? 
Bra restauranger och andra nätverk 
Kollegor i branschen som vänder sig till samma målgrupp. 
Bönder, bagare, restauranger, affärer. 
Matproducenter. 
Kollegor och konkurrenter. 
Alla som är måna om högkvalitativa gotländska matprodukter. 
Alla producenter på Gotland. 
Kunder och närproducerande gotländska leverantörer. 
Lokalproducenter, andra restauratörer och entreprenörer för att stötta varandra mot ett gemensamt 
mål. 
Alla! Hitta gemensamt mål och fokusera. 
Andra matproducenter, turistarrangörer, tryffelfolk. 
Fördjupa samarbeten som jag redan har, fler tänkbara också. 
Alla som jag har nytta av i mina idéer och produkter och som har nytta av mig. 
Producenter och restauranger kan samarbeta och marknadsföra varandra. 
Hela kedjan från jord till bord. 
Det får utvisa sig… 
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Det här kan vi påverka – svagheterna – och det här behövs – verkstaden – 
visar på att ni är ganska eniga kring de nyckelområden som gotländsk mat 
behöver jobba vidare på: 
 

 Kompetens och samarbete 
 

1. Större kunskap om råvaror, fler och bättre utbildningar, mer vidareförädling och fler med 
högra kvalitetsnivå på sina produkter.  

 
2. Samarbetsformer, öppna dialoger, engagemang och samarbete över gränser. 

 
3. Riskkapital, många (för?) små företag. 

 
Kommentar med tanke på styrkor och möjligheter när det gäller kompetens och samarbete: Det 
finns en glädje och stolthet över att arbeta med gotländsk mat. Här finns bra restauranger och 
kunniga producenter att utgå från. De svagheter som ni uppmärksammat går att jobba vidare på. 
Många har identifierat sätt de själva kan medverka till förändring genom. Nya samarbeten, att söka 
mer kunskap och kompetens, att själva berätta de goda berättelserna och att ha koll på omvärld, 
trender och den lokala kompetensen och produkterna som finns på ön. Matlandet-satsningen, det 
stora matintresset, trenden med nordisk mat är möjligheter som vi kan ta tillvara när det gäller 
samarbete och kompetensutveckling. 
 
Kommentarer från Matt och Victor: Noma förbinder sig ofta att handla en viss mängd från en viss 
leverantör/odlare för bådas säkerhet i samarbetet. Tidigare handlade man det mesta av stor grossist. 
Idag köper man av en man som har en bifirma till sin stora verksamhet, där han satsat på att 
tillhandahålla just den typen av råvaror som de bästa restaurangerna vill ha. Det är dyrare, men inte 
drastiskt mycket dyrare. Grossisten kan dessutom försörja sig på bulkhandel också.  
 
Det är viktigt att hitta balanser i samarbetet. Alla har så mycket att göra. Man måste alla bjuda till för 
att få det att fungera. När Matt jobbade i New York gick alla kockar på marknad 0630 och tillbaka till 
restaurangen för att tillaga den maträtt de var ansvariga för just den dagen. Det var spännande och 
utmanande, men också tidskrävande. Man skulle kunna prova något sådant på Gotland, men bara 
någon gång då och då för att lära sig mer om odlarnas produkter och utmana sig själv att använda 
dem.  
 
Hur går vi vidare? 
 

 Marknadsföring 
 

1. Samarbete kring marknadsföring över branschgränser och genom sociala medier, t ex 
Facebook. 

 
2. Lära varandra på ön vilka resurser och vilken kompetens vi har och vilka egenskaper 

produkterna har. 
 

3. Berätta. Om kultur och historia. Om råvaror och mattradition. Om att det finns bra produkter 
och upplevelser året runt.  

 
4. Trendkoll.  
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 Turism 
 

1. Ta fram fler paketerade matupplevelser. 
 

2. Fler gemensamma matprojekt som Primörpremiär under för- och eftersäsong. 
 
 
Kommentar med tanke på styrkor och möjligheter när det gäller marknadsföring och turism: det 
starka varumärket och identiteten i kombination med exotism, kultur och historia, orördhet och 
livskvalitet stämmer väl överens med vad de trender som kan identifieras i omvärlden. Ni har 
identifierat möjligheter att paketera och samarbeta tydligare över branschgränserna för att kunna 
möta efterfrågan av paketerade matupplevelser och ökat veckoslutsresande t ex. Matt och Victor 
från Noma poängterade att det är viktigt att hålla fokus och tro på sin produkt för att nå framgång. 
Det skapar också tydlighet i erbjudandet mot kunden, vare sig det är en krögare, en turist eller en 
gotlänning. Att använda sig av trender som vilja att lära sig, vilja att lägga mycket pengar på sina 
intressen, ökat resande på kortresor kan hjälpa i produktionen av matupplevelser. 
 
Kommentarer från Matt och Victor: Samverkan även med turistnäringen och destinationsbolaget är 
viktigt. Man kan skapa tydliga paketerbjudanden, likt Smakrikes tryffelsafari med tillagning i köket 
tillsammans. Det går ju även att göra med morötter eller sparris. Även andra hotell kan erbjuda 
boende tillsammans med odlaren som erbjuder safarin/plockningen. 
 
Hur går vi vidare? 
 
 

 Export 
 

1. Fler erbjudanden på fler språk. 
 

2. Menyer på fler språk. 
 
Kommentar med tanke på styrkor och möjligheter när det gäller export: Genom olika former av 
samarbeten kan ni ganska enkelt hitta möjligheter till kostnadseffektiv översättningshjälp. Ju fler som 
ligger på nätet och är aktiva och berättar om sitt utbud, desto mer byggs bilden av matregionen 
Gotland. Matlandet-satsningen är ett sätt att nå ut och med hjälp av samarbete lokalt på ön har vi 
möjlighet att komma med i det stora pressamarbete som kommer att ske under 2011 i Sverige.  
 
Hur går vi vidare? 
 

Kärnord ur dagarna: 
Samarbete 
Kunskap om varandras utbud 
Använda varandras utbud och kompetens 
Gemensam produktutveckling 
Förädling. Av både råvaror och upplevelser. 
Kompetensutveckling 
Enas och samarbeta kring marknadsföring 
 
Matt och Victors kommentarer till vissa av kärnorden: 
Kunskap om varandras produkter är viktigt och om råvaror – var de finns, när de finns. En odlare 
Matt känner till i USA låter betor ligga kvar i jorden över vintern och rostar dem sedan på låg 
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temperatur i många timmar. Resultatet blir fantastiskt gott. Men det gäller att hitta guldkornen och 
så kunna veta att leveranser och samarbete fungerar.  Noma planerar en matfestival i sommar, med 
föreläsare som är intressanta ur deras speciella nischsynvinkel. Man planerar även att ha en marknad 
precis utanför restaurangen med de leverantörer man har varor från i restaurangen. 
 
Det starkaste budskapet Matt och Victor bar med sig var fokus. Att fokusera på det man tror på och 
hela tiden våga följa sin linje. Så fort man kliver utanför blir det lite mindre intressant. Om inte du 
håller vid din linje, hur skall då kunden uppfatta att den är helt rätt? 
 

Sammanfattning 
Samarbete och kompetensutveckling, kunskap om varandras produkter, utbud, efterfrågan och krav 
– det är vad som efterfrågas mest. Säkert kan ni hitta former i de redan existerande nätverken för att 
komma vidare och lösa de problemen. Det finns så mycket stolthet och vilja att gå vidare i 
utvecklingen av den gotländska matkulturen. 
 
Samarbete med turistnäringen förekommer redan på vissa håll, med matvandringar, matevent och 
paketerade tryffeljakter till exempel. Turistnäringen önskar samarbeta och hitta paket att lägga i 
skyltfönstret i sina butiker. Tillsammans kan ni säkert skapa ett ännu bättre utbud som kan hjälpa att 
synliggöra Gotland även under andra säsonger och bidra till att visa ett öppet Gotland. 
 
Det viktiga är att inte gå tillbaka till nuläge efter det här mötet, utan att gå vidare. Kom ihåg vad du 
skrev att du skulle göra. Vilka du skulle samarbeta med. Vad som behövs för att Gotland ska bli en 
ännu bättre matregion.  Skriv en lista på tre saker du ska göra under våren. En 
kunskap/kompetenspunkt, en samarbetspunkt och en marknadsförings- och/eller turismpunkt. Då är 
du på G. 
 
 
Följ också utvecklingen på våra hemsidor: 
www.matupplevelser.se med det utbud av kurser, workshops, studieresor som erbjuds 
ta del av de möjligheter som erbjuds i samband med Primöraktiviteterna under året  
www.primorpremiar.se  
följ projektbloggarna http://ruraltourismgotland.wordpress.com  
och http://regionalmatkulturgotland.wordpress.com 
 
använd era nätverk ni redan är med i och gå gärna med i nya som ni har nytta av! 
 
 
Vi som jobbat med arrangemanget har varit  
 

 Riina Noodapera, Hushållningssällskapet, resursperson i Mat och upplevelser i sydöstra 
Sverige, sekreterare i föreningen Gutekorn 

 Susanne Grefberg Grefsta, som haft alla kontakter med Noma och planerat menyn samt sett 
till att ingredienser från Gotländska leverantörer fanns tillgängliga och som tagit fram 
materialet om ätliga/oätliga växter i naturen 

 Annamari Thorell, kommunikatör, som lagt upp arbetet med att diskutera fram med 
företagen hur vi ska gå vidare enskilt och i kompetensutvecklingen 

 Susanne Welin Berger, VD Livstek och projektledare i Mat och Uppleveler i sydöstra Sverige, 
som bekostat kompetensutvecklingen   

 
 
 

http://www.matupplevelser.se/
http://www.primorpremiar.se/
http://ruraltourismgotland.wordpress.com/
http://regionalmatkulturgotland.wordpress.com/
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Bilagor 
 
Menyn 15 mars 
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Maten i ord och bild från 15 mars övningen i köket med Matt och Viktor 
 

 
 

Snacks: 
 
Friterad tapioka/sagogryn med olika 
kryddningar 
stött senapsfrö, rapsfrö, enbär och tallbarr 
presenterade på tallkvistar på bordet 
 
Marinerad fårost av fetatyp från Häftings 
Senapsolja från Gudingeprodukter 
Alger från Island 
 

 
 

Förrätt: 
 
Ugnsbakad jordärtskocka från Tollby 
garnerad med skott av våtarv 
 
hasselnötsmousseline, rostade hasselnötter 
havtornsvinäger och havtornsbär 
 

 
 

Huvudrätt: 
 
Lammsadel tillagad med rostad hö och 
lammister, bakade rödbetor toppade med 
tunnhyvlad rå rödbeta, garnerade med färska 
ramslöksskott från Kärleksstigen 
Äppelpuré till 
 
såsen smaksatt med rökt lammister, picklade 
gröna fläderbär och rostad lammbacon krisp 
finhackas persilja 
 

 

Efterrätt: 
 
Marinerade hela korn av Borstvete Gotland i 
sockerbetssirap 
Rostade morotstoppar på tallbarrsbädd 
 
Havrechips/sprödflarn 
Isade tunna morotsskålar 
toppas av yoghurtsnö! 
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Deltagarlista: 
 
Måndag 14 mars   Tisdag 15 mars 
 
Susanne Welin Berger/MU   Susanne Welin Berger /MU  

Susanne Grefberg/Grefsta Susanne Grefberg/Grefsta 

Annamari Thorell/Kommuniaktion  Annamari Thorell/Kommuniaktion 
 
Riina Noodapera/MU/Gutekorn  Riina Noodapera/MU/Gutekorn  
 
Matt Orlando/Noma   Matt Orlando/Noma 
 
Victor Wågman/Noma   Viktor Wågman/Noma 

Sten Rosvall/Gutekorn   Sten Rosvall/Gutekorn   

Curt Niklasson/Gutekorn     Curt Niklasson/Gutekorn 

Sten Janér/Matambassadör Småland Sten Janer/Matambassadör Småland  

Ölands Örtagård/Kristina Hjorter Jönsson  Ölands Örtagård/Kristina Hjorter Jönsson 
aktiv 

Bosse Nilsson/Donners brunn  Bosse Nilsson/Donners Brunn aktiv 

Maria Danielsson/Krakas krog Maria Danielsson/Krakas krog, aktiv 

Rickard Hasselblad/Smakrike krog Rickard Hasselblad/Smakrike krog aktiv 

Lotta Hasselblad/Smakrike krog Lotta Hasselblad/Smakrike krog aktiv 

Dan Wikström/Matmuren  Dan Wikström/Matmuren aktiv 

Håkan Lundberg/Keges Håkan Lundberg/Keges aktiv  

Magnus Palmgren/KEGES  

Peter Andersson/KEGES  

Fredrik Malmstedt/50 kvadrat 

Jonas Karlström/KEGES 

Naja Ahlman/Smakrike  

Lotta Högrell/Nymans grönsaker 

Maria Ahlsten/Grå Gåsen mm  

Sten Johnsson/ALMI 

Birgitta Norberg/Gothemsgården/vaktelägg 

Elisabet(Liza) Vikström/Gutekorn 
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Tiina Mykkänen/Tillväxt Gotland 

Nancy Gahnström Gudinge 

Hans Gudinge/Gudingeprodukter 

Peter Hogeby/Hejde knäcke 

Olof Thomsson/Östergarn tryffel 

Britt Louise Pettersson/Tryffel of Sweden   

Eva Greta Ek/Restaurangskolan och MatvandringarGotland 

Göran Hoas/Lilla Bjers Gårdsbutik 

Lauri Pappinen/Gute Vingård 

Mattias Palmqvist/Stafva gårdsmejeri 

 

Tommy Lundberg Radio Gotland tisdag som gjorde ett inslag i Eter 15/3 och matprogram  18/3 

länkarna finns på http://regionalmatkulturgotland.wordpress.com  

 

 
 
 
 

http://regionalmatkulturgotland.wordpress.com/

