
Nominering av Sveriges Matlandethuvudstad 2013 

 

 
Matlandet Gotland (hela ön) 
 
Aktörer delaktiga i nomineringen: 
Hushållningssällskapet Gotland, LivsTek, LRF Gotland, Almi Företagspartner Gotland AB,  
Region Gotland, Länsstyrelsen 

Del 1: Nulägesbeskrivning och uppnådda resultat 

Matlandets fokusområden:  
Primärproduktion  
Gotland är ett av de län där man hittar många närproducerade produkter i butik. Gotländska 
råvaror omnämns ofta i olika sammanhang kring prestigerestauranger, Nobelfester mm. Vi 
har leverantörer av högklassiga råvaror på ön med bland annat några av världens bästa 
restauranger, NoMa och Kodbyens Fiskebar i Köpenhamn som stadiga kunder. Företagen 
jobbar ständigt med att hitta nya nischer, öka förädlingsgraden och samarbeta kring 
marknadsföring av Gotland som Matö.  
 
Med Gotlands speciella klimat med många soltimmar har ett antal produkter kunnat 
utveckla särpräglad smak och kvalitet. Bland dessa finns lammkött och nötkött, spannmål, 
rotfrukter och grönsaker.  Lammproduktionen fortsätter att öka och flera större producenter 
funderar på egna slakt och/ eller styckningsanläggningar med möjligheter att vidareförädla 
de egna produkterna, kombinerat med annan verksamhet. Tex. har en två lantbruk köpt en 
kalkonfarm med slakteri för att kunna samanvända denna i sina egna företag som lamm och 
nötuppfödare. 34% högre transportkostnader mot övriga landet idag slår på förmågan att 
konkurrera med pris och utgör ständigt orosmoment för försörjning. Trots det försäljs över 
80% av primärproduktionen till fastlandet. Inom primärproduktionen har Ejmunds Gård 
arbetat med att målmedvetet skapa mervärden och blivit först i Sverige ( kanske i världen) 
med att få sitt nötkött klimatcertifierat av Svenskt Sigill.  
 
Offentlig mat 
Ett stort pågående projekt ”Närproducerat Gotland” arbetar man med att öka 
förädlingsgraden av gotländska råvaror så att de bättre ska kunna passa till offentliga kök 
både på Gotland och i Stockholmsområdet, som är vårt närområde och där varumärket 
Gotland är väldigt starkt. Samarbete med grossister har inletts som levererar till både 
restauranger och storhushåll och som klarar av att hantera även småskaligt producerade 
produkter. Offentlig upphandling arbetas det med på ön för att öka möjligheterna att köpa 
mer lokalt. Region Gotlands livsmedelsupphandling gick ut i våras och tjänstemän och 
politiker arbetade hårt för att få till rätt skrivningar så att krav på djurskydd mm kom med. 
Besked om resultatet av upphandlingen har fördröjts pga att förhandlingar pågår runt 
djurskyddskraven. Privata aktörer på ön är bra på att handla lokalt, ex friskolor, dagis mm 
Den lokala produktionen är även ett pedagogiskt verktyg i skolan i att utbilda framtidens 
”smarta” konsumenter. Hushållningssällskapet på Gotland arbetar med olika projekt bland 
annat för att minska svinn i storkök och laga mer klimatsmart mat. 



 
Förädlad mat 

Flera förädlingsföretag har erhållit priser i SM i Mathantverk och ”Årets Närproducerade 
produkt”, årets marknadsförare mm. I och med Svenskt Butikskötts köp av majoriteten i 
Gotlands slagteri har ”Smak av Gotland” lanserats, Gotländskt kött är därmed tillgängligt 
med tydligt ursprung till fler konsumenter samt till offentliga kök via grossist. Ett privat 
slakteri, Gothemsgården, har startat under våren för att profilera gotländskt kött och 
styckningsdetaljer utöver det vanliga. Ejmunds gård, som klimatcertifierat sitt nötkött, satsar 
på att själva stycka och förädla ett specialsortiment i samarbete med kocken Fredrik 
Malmqvist från restaurang 50 kvadrat i Visby genom ”Köttbutiken” som har egen 
försäljningsdisk inne på COOP i Visby. Fredrik Malmstedt har medverkat i Svenskt kötts 
framtagning av den nya styckningskartan som innehåller fler användbara styckningsdetaljer. 
Restaurangen 50 kvadrat blev 2012 utsedd till ”årets fyrfota gastronomi”. Det är några 
exempel. Flera nya förädlingsföretag (microföretag) har startat senaste tiden, tex 
charkföretag som satsar på hantverksmässig förädling av nischad köttråvara från Gotland.  

Hushållningssällskapet har deltagit i ett nationellt projekt kring ursprungsmärkning av 
livsmedel som ett sätt att utveckla landsbygdens företag. HS Gotland har börjat tänka till 
kring ursprungsmärkning enligt EUs regelsystem av livsmedelsprodukter. En ansökan om en 
förstudie har lämnats in till Landsbygdsprogrammet ang. ev ursprungsmärkning av urs-
prungliga spannmålssorter och fårraser, Tre ansökningar om ursprungsmärkning av 
Gotländska ostar ligger i pipeline för inlämning till Livsmedelsverket från de små 
ostproducenterna på ön, som ett komplement till andra aktiviteter som görs för att lyfta 
Matlandet Gotland ur ett Europeiskt perspektiv.  
Gotland uppmärksammas som ett av tre län i Sverige i en programserie ”Sveriges skönaste 
Gårdar” som spelades in under sommaren med tre deltagande gårdar/producenter som 
sänds under vintern i TV4 som vi hoppas ska ge ytterligare skjuts för Matlandet Gotland. 

Matturism 

De senaste femton åren har ett stort arbete lagts ner för att skapa mervärden genom olika 
insatser inom olika fokusområden för att stärka varumärket Gotland. Paketering av mat och 
upplevelser som är bokningsbara pågår med aktörer inom området på ön. Ett ständigt 
arbete pågår för att prioritera lantbrukets och livsmedelsproduktionens roll i det gotländska 
näringslivet där grundläggande infrastruktur, logistik och transport är viktigt att det sker på 
rimliga villkor. LRF Gotland har under flera somrar med hjälp av lantbrukare kunnat bjuda in 
allmänheten till öppna gårdar för att öka kunskapen hos gemene man om hur ett modernt 
lantbruk idag drivs. Besökande blir ofta fascinerade när de får se hur mycket ny teknik som 
används i mjölkrobotar, traktorer, svinhus mm. Matturism och restaurangnäringen hör 
intimt ihop, varje år besöks ön av över 700 000 turister. Den årligen återkommande Primör-
premiären betyder mycket att de gotländska primörerna såsom Sparris fått stor uppmärk-
samhet. Mycket av de gotländska vårprimörerna levereras till färjor som trafikerar 
Sverige/Åland/Finland/Estland samt till restauranger och återförsäljare på fastlandet. 
Gotland har under året 2012 besökts av utländska delegationer som kan utgöra presumtiva 
målgrupper för nischad natur- och måltidsturism framöver.(Hainan, USA, Sydkorea mfl). 

Naturturism med utematlagning har utvecklats av Per Jobs i företaget ”FishYourDream” där 
han tar hjälp av utländska agenter för att nå sina målgrupper. Gotlands Tryffelakademi är ett 
annat exempel på hur nischgrödor kan lyftas upp och synliggöras för internationella 
matturister. Tryffelsafaris och tryffeljakter har inneburit en klar ökning av besökande i 
oktober och november.  



Till styrkorna på Gotland kan nämnas de många nätverk och samverkanskonstellationer som 
finns mellan olika aktörer både bland företag och organisationer. I sammanhanget kan 
särskilt framhållas samarbetet i Mat- och upplevelsenätverket mellan Hushållningssällskapet, 
LRF, ALMI, Coompanion, LivsTek, Länsstyrelsen, Region Gotland och Tillväxt Gotland. Genom 
att ha regelbundna avstämningsmöten över året kan vi använda de resurser som Gotland har 
på bästa möjliga sätt för att nå största möjliga effekt. I Jönköping, Kronoberg, Kalmar och 
Blekinge ska man nu prova att genomföra liknande samråd för att möta företagens behov på 
bästa sätt. Många av företagen samverkar även i olika grupperingar och legotillverkar 
produkter åt varandra.  

Restaurang 
Visby är Sveriges restaurangtätaste stad, men även finkrogar på Gotlands landsbygd som blir 
omnämnda i olika sammanhang ökar ständigt, Krakas Krog, Smakrike Krog, Furilden, 
Fårösunds Fästning är några som funnits med ett tag, nya som kommer in på arenan är 
Hotell Stelor, som på ett år jobbat in sig så att 70% av besökarna kommer från utlandet! De 
är dessutom det första hotellet som prisats av den internationella hotellguiden Mr & Mrs 
Smith, Lilla Bjers Gårdskrog satsar på att låta ”Årets Unga Kock” Lukaz Ottosson laga mat av 
främst råvaror från de egna odlingarna på gården. Gotland har 13 restauranger som håller så 
pass hög nivå att de omnämns i White guide. För att vara ett län med 57.000 invånare är 
detta noterbart. 

Restaurangerna som tillhör Kulinariska Gotland arbetar vidare med att profilera sig med 
lokala leverantörer och samarbetspartners, Nobis-gruppen, som driver många kända 
stjärnkrogar och hotell i Stockholm har börjat samarbeta med Fabriken Furilden, som 
förhoppningsvis ska ge ringar på vattnet gällande användning av gotländsk råvara inom hela 
koncernen. 
 

Del 2: Framtid och tillväxt 
 
Tillväxtpotential  

Livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling är viktiga faktorer för möjligheten att utveckla 
det gotländska näringslivet. Som tidigare nämnts så har Gotland en stor potential inom mat- 
och upplevelsesektorn. Fler och fler företag ser fördelar av att förädla större delar av sin 
produktion och komplettera med upplevelser. Livsmedelsproduktionen och 
livsmedelsförädling anges i många planeringsdokument både för region och län som ett 
viktigt område inte bara för primärproduktionen utan även för att utveckla besöksindustrin 
och besöksnäringen.  Den utveckling av livsmedelsförädlingen som har beskrivits ovan 
förväntas även fortsättningsvis ge möjlighet till nya arbetstillfällen som åtminstone delvis 
kan kompensera strukturrationaliseringen inom primärproduktionen. En bred och varierad 
primärproduktion och förädling kan även skapa utrymme för att arbeta med innovationer 
inom många olika områden förutom inom förädlingsområdet även inom t.ex. 
djurvälfärdsfrågor. Enligt intentionerna i ”Matlandet” satsningen arbetar gotländska företag  
och myndigheter målmedvetet för att öka exporten av gotländska livsmedel och använda 
kulinariska upplevelser som en reseanledning för utländska besökare framförallt från 
östersjöområdet. I samband med detta så har det tagits fram en vision som lyder 
 
Vision 
Med sitt läge mitt i Östersjön är Gotland ett centrum i Östersjön med tanke på kulinarisk 
turism och export av exklusiva livsmedelsprodukter åt alla väderstreck. Många 
internationella turister hittar hit för att uppleva den ”goda matresan” på Gotland. Gotland 



har återtagit sin position som centrum för handel och turism så som det var för tusen år 
sedan. Gotland har också ökat sin befolkning tack vare att vi har bäst mat i skola, vård och 
omsorg!  

 

Del 3: Motivering  

Motivera varför just din stad/ort ska bli 2013 års Matlandethuvudstad/region. 

Gotland bör utses till Sveriges Matlandet huvudstad/region 2013 för att uppmärksamma 
satsningarna för att utveckla livsmedelsförädlingen och de gotländska råvarorna som har 
genomförts under en lång tid både av enskilda företag och det gotländska samhället. 

Satsningar har medfört att Gotland idag är känt för sina kvalitetsprodukter inom många olika 
områden i stora delar av Sverige samt i delar av Östersjöområdet. Den gotländska 
livsmedelsproduktionen kännetecknas även av producenter med ambitioner att ta hänsyn 
till naturgivna förutsättningar med liten klimatpåverkan i sin produktion. Att utses till 
Matlandethuvudstad/region kommer att innebära ett erkännande för de många duktiga 
matkreatörer som finns på Gotland och en stimulans för dessa att ytterligare bidra till att 
uppfylla visionen i satsningen ”Matlandet Sverige”. 

Vi vill med detta underlag som tagits fram i samverkan mellan olika organisationer 
nominera Gotland till Årets Matlandethuvudstad i Sverige år 2013 

Visby 2012 08 31 
 
 
Cecila Schelin Seidegård   Åke Svensson 
Landshövding   Regionstyrelsen ordförande 
 
 
 
 
 
 


