
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat 
Seminarier fredagen den 5 juli 

Almedalsveckan 
Regional Matkultur och Gastronomiska regioner 
Hushållningssällskapet Gotland/Regional Matkultur i samarbete med LRF och Södertörns högskola 
 
PROGRAM 
Seminarium nr I (Presentationer) 
Kl  09:30 - 11:15 
Restaurang Rosengården, Stora Torget, Visby 
 
Hur skapas ett starkt näringsliv och en gastronomisk region? 

9.30 Inledning, välkommen 
9.35 Presentation av projektet Gastronomiska Regioner, Paulina Rytkönen 
10.00-10.15 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, om arbetet med Matlandet Sveriges 
gastronomiska regioner 
10.15 Hur skapas en gastronomisk region? Louise Alenbrand, Östgötamat 
10.30 Vilken betydelse har gastronomiska akademier för att stärka en region? Susanne Welin-
Berger, Tryffelakademin, ev Sten Janér/Mikael Bergqvist om Öland Småland, 5 min vardera 
10.45 Betydelsen av internationellt nätverksbygge, Niclas Fjellström, Europakoordinator Culinary 
Heritage 
11.00 Matlandet Gotland och framtiden, Riina Noodapera 
11.15 avslutning. Snabb hoppackning och förflyttning till Donnerska husets baksida/trädgård 

Utrustning: ståbord finns på plats, duk, PC kanon och dator medtages, mygga fixas av Paulina R. 
Rollupper medtages av var och en som sedan tas med till Donnerska huset? 
Rosengården fixar vatten, kaffe, thé. Gutekorn fixar pirrvitter el dyl 

Seminarium II. (Paneldiskussion) 
kl. 11.30 – 13.00  inleds m lunch 
 
Gastronomiska regioner – ett verktyg för att främja tillväxt i Sveriges lands- och 
glesbygder 

LRF, Södertörns högskola, Restaurangakademien och Culinary Heritage 
Paulina Rytkönen, Docent i ekonomisk historia, Södertörns högskola, 08-608 41 09  
Webb:  



http://www.sh.se/gastronomiska_regioner  
  
Sören Persson, LRF. Paulina Rytkönen, Södertörns högskola. Magnus Svensson, 
Restaurangakademien. Riina Noodapera, Regional Matkultur Gotland. Niclas Fjellström, Culinary 
Heritage Europe. Louise Alenbrand, Östgötamat - Rätt och Slätt?  
 

PROGRAM 
Seminarium nr I (Presentationer) 
Kl  09:30 - 11:15 Ca 35 åhörare 
Restaurang Rosengården, Stora Torget, Visby 
 

Hur skapas ett starkt näringsliv och en gastronomisk region? 

 

 
 
Inledning, välkommen. Riina Noodapera, koordinator för nätverket Regional Matkultur 
på Gotland hälsade välkommen. 
Presentation av projektet Gastronomiska Regioner, Paulina Rytkönen 

 

 

 

 

 

 

 

Paulina Rytkönen, Södertörns Högskola 

Gastronomiska regioner som verktyg för att främja tillväxt på landsbygden är ett samarbetsprojekt 
mellan LRF, Södertörns Högskola och Restaurangakademien. 

http://www.sh.se/gastronomiska_regioner


Landsbygdsminister Eskil Erlandsson lanserade under 2012 gastronomiska regioner som ett viktigt 
verktyg för att uppnå sysselsättnings- och tillväxtmålen i satsningen Sverige det Nya 
Matlandet.  Men vad är en gastronomisk region? Och hur kan det gynna den enskilda företagaren?  

En gastronomisk region är en organiserad och långsiktig kundnära plattform för samarbete och 
interaktion och samordning av resurser inom geografiskt avgränsat område som kännetecknas av 
en unik kulinarisk tradition och som bygger på den lokala och regionala maten, på lokala råvaror 
och förädlade produkter och på regionens gastronomiska tradition.  Dessa präglas av regionens 
naturgivna förutsättningar (klimat, jordmån, topografi, med mera), platsens livsmedelshistoria, 
regional know-how, och kultur. Inom den gastronomiska regionen koordineras resurser och 
insatser för mervärdeskapande. 

Syftet med den gastronomiska regionen är att möjliggöra för regionens lantbrukare och 
livsmedelsförädlare att skilja sig på sin marknad med attribut som är unika för platsen och som 
inte kan kopieras av andra, att främja regionens turismnäring och öka intäkterna åt den offentliga 
sektorn. En gemensam nämnare för existerande gastronomiska regioner i Europa är att dessa är 
verktyg för att främja tillväxt i befintliga och nya företag, samt främja landsbygdsutveckling även i 
ett bredare perspektiv utifrån regionens specifika och unika livsmedel. En viktig uppgift för 
gastronomiska regioner är att samordna marknadsföringsinsatser så att genomförda aktiviteter är 
till gemensam nytta för samtliga intressenter. Dessa har också en strategi för 
konsumentkommunikation. Därför bör den gastronomiska regionen vara tillräckligt stor för att 
kunna klara av att etablera ett lokalt varumärke, men vara tillräckligt liten för att kunna möjliggöra 
den interaktion och samarbete mellan lantbrukare, livsmedelsförädlare, turismsektorn och den 
offentliga sektorn. 

Olika länder använder sig av olika organisationsformer och nomenklaturer för sina gastronomiska 
regioner. Ett fall som har hög relevans för Sverige är Österrike. Där började gastronomiska 
regioner, s.k. Genussregioner att ta form redan i samband med EU-inträdet 1995.  Receptet har 
varit att samla jordbruket, mathantverkare, turistnäringen, servicesektorn, hantverkare, 
kulturorganisationer och lokala och regionala myndigheter kring ett fåtal välvalda livsmedel, vilka 
har använts som draglok i marknadsföringen av regionen. Några av de aktiviteter man har samlats 
kring är matfestivaler och turistsatsningar. Aktiviteterna har utgått ifrån de utvalda speciella 
livsmedlen, men de har gynnat hela regioner och skapat stora ekonomiska värden. 

Sverige har unika möjligheter att skapa ledande gastronomiska regioner. Som ett resultat av 
förändrad livsstil och globalisering har ett ökat behov av att förstärka lokala identiteter har ett ökat 
intresse för lokal och regional mat uppstått bland svenska konsumenter och det finns ett sug bland 
utländska turister av att få uppleva något som är unikt för vårt land. 

Projektets syfte är att ta fram ett förankrat förslag till hur gastronomiska regioner skall byggas och 
avgränsas i Sverige. För att kunna uppnå syftet skall projektet (1) genomföra fokusgrupper i fyra 
svenska regioner för framtagning av ett första diskussionsunderlag (2) genomföra ett nationellt 
remissförfarande i syfte att samla förslag och synpunkter från hela landet, (3) inventera strukturer, 
organisationer och relevanta projekt i samtliga Sveriges län. Vi kommer dessutom att delta i 
aktiviteter som organiseras av andra i syfte att få så stort gensvar på remissen som möjligt samt 
till att inspirera till diskussion om gastronomiska regioner. 

Läs mer på hemsidan 
http://webappo.web.sh.se/gastronomiska_regioner#!/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=ga
stronomiska_regioner_1365428790864 

Där finns tidsplan för aktiviteter samt deltagare i projektet. 
 

http://webappo.web.sh.se/gastronomiska_regioner#!/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=gastronomiska_regioner_1365428790864
http://webappo.web.sh.se/gastronomiska_regioner#!/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=gastronomiska_regioner_1365428790864


Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, om arbetet med Matlandet Sveriges 

gastronomiska regioner 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister 

 

Eskil kom direkt från ett annat seminarium och gjorde ett inspel som kompletterade vad Paulina 

berättade i inslaget innan. Han poängterar att det är viktigt att utmana näringen i olika frågor för 

att utveckla Matlandet Sverige. Magnus Svensson från Restaurangakademin är en av dem som 

nappat på arbetet med hur man kan bygga/utveckla Gastronomiska regioner. Det finns 

förutsättningar för Gastronomiska Regioner i Sverige, den skånska ärtan och den öländska bruna 

bönan är produkter som kan utvecklas mer och ge nya jobb. Kalix löjrom är i begynnelsen av ett 

arbete där mervärden kan skapas och ge nya jobb inom angränsande näringar, jobb där de 

behövs. Turister köper mer och mer mat-souvenirer numera och lägger mer pengar på mat när de 

reser. Viktigt är att de Gastronomiska regionerna ska växa underifrån och inte begränsas av 

geografiska gränser? Vissa regioner som Österlen är redan en gastronomisk region, ett besöksmål, 

för matälskare och ett föredöme för andra, där värdskap och omsorg om gästen märks tydligt. 

Publiken tycker att jakt är en företeelse som kan produktutvecklas mer i Sverige. Älgsafari i all ära 

men hur gör man egentligen med de unika produkter vi har i Sverige som vi inte exploaterar? 

Vildsvinsppizza, bygg på plågor vi har som ”exotism” istället för att se det negativa. 

Eskil utlyser en ny tävling nu kring nya idéer hur matlandet kan utvecklas. Tid för några frågor från 

publiken kretsade kring gårdsförsäljning av alkohol, men idag saknas majoritet i Riksdagen för att 

få fram ett beslut kring detta.  

Hur skapas en gastronomisk region? Louise Alenbrand, Östgötamat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louise Alenbrand, Östgötamat 
www.visitostergotland.se/ostgotamat/  

http://www.visitostergotland.se/ostgotamat/


 

Louise berättar från Östergötland hur man målmedvetet arbetat där för att stärka den regionala 

maten med olika projekt, kompetensutveckling och medlemsavgifter som idag bekostar 

basverksamheten med en stark styrelse och en avlönad koordinator. 

 

Det arbetas mycket i Sverige på det som både Paulina och Eskil pratat om i sina inlägg. Vad är det 

man vill framhålla i en region, vad är det som ”bygger” en region? 

 I Östergötland är det bestämt att det är Raggmunk och Fläsk! När man bedriver utvecklingsarbete 

har man ofta hjälp av projektmedel men i många fall ser man inte till att verksamheten fortsätter 

att leva efter projektets slut! Det har man gjort i ”Östgötamat” som äger både licensen för 

Regional Matkultur och Bondens egen marknad samt har en butiksmärkning som ökat 

omsättningen för medlemsföretagen med 25%. Event i butiker delfinansieras av butikerna och 

man har avlönade demonstratörer som sköter detta. Visit Sweden marknadsför Sverige med en 

mängd olika värdeord- men kan vi leva upp till dessa i regionerna? Om inte så måste vi jobba med 

dessa frågor, tex med paketering och försäljning av paket som underlättar för besökaren och ger 

möjligheter för mindre aktörer att vara på banan. Företagarföreningar viktiga men även politiska 

beslut! Det är lång väg från beslut till handling och man ska ha koll på aktörerna i hela kedjan för 

att det ska funka! De olika regionerna i Regional Matkultur behöver också dra åt samma håll 

gällande nivån på företagen och jobba med märket/kockmössan som igenkänningsymbol och 

kvalitet! Det här är ett ständigt pågående arbete med avstämningar, egenkontroller om man lever 

upp till kriterierna i medlemsnätverket eller inte. Vi behöver strama upp det gemensamma arbetet 

med Regional Matkulturnätverket i Sverige som en del av det Europeiska nätverket och ha ett 

bättre eget ”nätverkande” för att bli starka i arbetet med Sverige det nya Matlandet. 

Vilken betydelse har gastronomiska akademier för att stärka en region? Susanne Welin-

Berger, Gotlands Tryffelakademi, Sten Janér om Smålands och Ölands Gastronomiska akademi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susanne Welin- Berger, Gotlands 
Tryffelakademi 
www.tryffel.se/tryffelakademin    

 

Tryffelakademin är en försvenskning av det franska ”chapitre” och är ett ypperligt exempel på hur 

man kan skapa nya turistsäsonger i en region med utgångspunkt i en specialitet som har sin 

skördesäsong i oktober-november. Här samarbetar man med proffsen i näringen och inom 

turismen. Akademin anordnar seminarium, tryffelsök och en högtid med en kulinarisk tryffelmåltid. 

Man utser årets ”hederstryffel”, årets tryffelkock och som ”Stortryffel” har man Gotlands 

Landshövding Cecilia Schelin Seidegård. Duktiga kockar på gotländska restauranger inbjuder till 

http://www.tryffel.se/tryffelakademin


tryffelhelger som är fullbokade långt i förväg. På Gotland tar man upp ca 600 kg tryffel per år, 

restaurang NoMa i Köpenhamn är en av de större kunderna och en del tryffel går även på export. 

Man samarbetar också med forskningen, den första tryffelsvampen hittades på ön av en forskare 

på universitetet i Uppsala, som Gotlands högskola numera är en del av.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sten Janér, Regional Matkultur Småland 
http://www.gyf.se/sv/kulinariskaakademin/Kontakt/Senast
e-nytt/Smalands-och-Olands-Gastronomiska-Akademi/  

 

 

Smålands och Ölands gastronomiska akademi bildades för drygt ett år sedan och har ännu ett 

antal tomma stolar att besätta med olika kompetenser. Den första högtidsdagen är avverkad i maj 

2013. Ett ”gastro-hotell” är under uppbyggnad i Växjö, man prisar olika företagare för att lyfta 

fram dessa, samarbetar med Restaurangskolorna för återväxt och ”vi-känsla”  för att känna 

stolthet för platsen man lever på. Astrid Lindgrens värld är ett bra exempel på att man tar barns 

mat på allvar.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betydelsen av internationellt 
nätverksbygge, Niclas Fjellström, 
Europakoordinator Culinary Heritage 
www.culinary-heritage.com  
 
 

 

Samhörighet, igenkänningsfaktorer viktiga när man bygger Regioner, ett exempel är Regional 

Matkultur/Culinary Heritage Europe där man nu i 28 (snart 30) regioner i 9 (snart 11) länder 

http://www.gyf.se/sv/kulinariskaakademin/Kontakt/Senaste-nytt/Smalands-och-Olands-Gastronomiska-Akademi/
http://www.gyf.se/sv/kulinariskaakademin/Kontakt/Senaste-nytt/Smalands-och-Olands-Gastronomiska-Akademi/
http://www.culinary-heritage.com/


känner igen kockmössan som symbol för var man hittar maten som är utmärkande för regionen 

eller regionens specialiteter. 

Niklas berättar om bakgrunden, när nätverket startade som ett projekt med Skåne- Bornholm 1995 

och sedan utökades med flera regioner. De lokala företagen i regionerna är viktigaste 

beståndsdelen i nätverket, det är företagen som ska se nyttan av att tillhöra ett europeiskt 

nätverk. 

Den nya hemsidan www.culinary-heritage.com som lanserades i mars betyder att vi nu har 

mångdubblat besöken på hemsidan, där en ny presentation av nätverket och medlemmarna 

automatiskt kan göras till 21 olika språk, där recepten från de olika företagen i regionerna är en 

viktig del. Här kan man identifiera lokala specialiteter och även se var du kan äta dem eller köpa 

dem. Många recept läggs in av medlemsföretagen själva vilket innebär många vägar in till 

regionerna. På sidan kan nyheter läggas upp och klipp från tex youtube där du på några minuter 

kan presentera din region eller ditt företag. 

Ta fram det som symboliserar Sverige och svenska kulinariska traditioner, surströmming, 

kräftskiva, kafferep, ålagille, smörgåstårta, gravlax… 

Ett exempel hur man kan genomföra ett ålagille trots att ålen är rödlistad togs upp, där både ål 

och snaps från lokala producenter ingår i konceptet MEN där varje biljett som köps också ger 

ålyngel tillbaka eftersom fisken är rödlistad. Något att tänka på och vara kreativ kring, att ge få 

människor ex vis från Kina möjlighet att uppleva det verkligen svenska och exotiska, mot betalning 

och vetskap om att man även med sin deltagaravgift bidrar till ålstammens återväxt. 

 

Matlandet Gotland och framtiden, Riina Noodapera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riina Noodapera, Regional Matkultur Gotland 
http://regionalmatkulturgotland.wordpress.com/ 
http://ursprunggotland.wordpress.com/  
www.gotlandsskördefestival.se  
 
 

 

 

Avslutningsvis avrundade Riina Noodapera förmiddagens presentationer med en summering av 

Matlandet Gotland och vad vi bör bli bättre på var och en på hemmaplan. Vi ska inte imitera 

varandra eller de kända matregionerna i Spanien, Frankrike, Italien, utan lyfta fram våra egna 

http://www.culinary-heritage.com/
http://regionalmatkulturgotland.wordpress.com/
http://ursprunggotland.wordpress.com/
http://www.gotlandsskördefestival.se/


specialiteter och använda den egna dialekten eller språket när vi presenterar dem, att inte frestas 

till översättningar som utplånar det regionala matarvet. Det som Paulina, Eskil och Louise nämnt 

tidigare är att arbeta med vissa specialiteter för att skapa en region kring dessa är påbörjat även 

på Gotland. Vi har erhållit medel från Landsbygdsprogrammet för att jobba vidare med att titta på 

förutsättningarna för att ursprungscertifiera Gutefåret och Gotländska lantsorter av spannmål. Det 

är ju lammköttet som blivit ett signum för Gotland och som kan vara en av de produkter vi bygger 

vår gastronomiska region utifrån. Slutligen påmindes om Gotlands Skördefestival på Lövsta i Roma 

i början av september och Matlandetkonferensen i november på Wisby Strand dit alla hälsades 

välkomna. 

 

Seminarium II. (Paneldiskussion) Donnerska Husets trädgård 
kl. 11.30 – 13.00  lunchseminarium m ett 50-tal åhörare, inne och ute 
  

 
Gastronomiska regioner – ett verktyg för att främja tillväxt i Sveriges lands- och 
glesbygder 

LRF, Södertörns högskola, Restaurangakademien och Culinary Heritage 
Paulina Rytkönen, Docent i ekonomisk historia, Södertörns högskola, 08-608 41 09  
Webb:  
http://www.sh.se/gastronomiska_regioner  
  
Samtalsledare Sören Persson, LRF. Niclas Fjellström, Culinary Heritage Europé, Martin Ragnar, 
amatörmathistoriker, Magnus Svensson, Restaurangakademien, två damer från?  
Med Louise Alenbrand, Östgötamat , Paulina Rytkönen, Södertörns högskola, Riina Noodapera, 
Regional Matkultur Gotland mfl. tillgängliga i publiken 
 

Panelen fick framföra sin syn på om gastronomiska regioner kan vara ett verktyg för tillväxt i 

Sveriges lands- och glesbygder. Bland annat framfördes att Skåne arbetar fram en ”dryckespolicy” 

i länet, med efterföljare i flera län, för att lyfta de lokalt/regionalt producerade dryckerna och 

traditionerna när man komponerar menyer både i offentlig och privat sektor samt för 

utlandsbesök. Restaurangakademin ser stora möjligheter till kompetensutveckling av våra kockar 

ute i verksamhet och utmaningar i att skola kommande generationers 

kockar/restaurangarbetare/produktutvecklare. Martin Ragnar betonar vikten av att helheten är 

viktig vid presentation av den regionala maten och traditionerna, tillbehören, klädsel och språket 

http://www.sh.se/gastronomiska_regioner


hos personalen, lokalutsmyckning, musik, mm bidrar till att förstärka den lokala identiteten och 

måltiden. Att inte glömma bort maträttens/specialitetens namn på dialekt gör det hela mer exotiskt 

och trovärdigt. Varför envisas vi med att kalla saker vid franska namn när vi lika gärna kan 

använda den egna dialekten, som är lika obegriplig som franska för de flesta konsumenter eller att 

alla ska ha ”sin” skördefestival. Varför inte Gotlands Salmbärsfestival istället? 

 

En gastronomisk region behöver inte vara avgränsad av varken geografiska gränser eller 

administrativa, Östersjöregionen kan för en Kines utgöra en gastronomisk region likaväl som 

Gotland, som är en ö omgiven av vatten. 

Det finns stora möjligheter som vi bör ta vara på och jobba mer med. För det behövs det politiska 

beslut lokalt/regionalt/nationellt men även internationellt tex i nätverk som Culinary Heritage 

Europe, där gemensamma regler och kriterier för medlemskap är ständiga diskussionsämnen vid 

de årliga träffarna. 

 
 

 

 

Riina passade på att mot slutet av paneldiskussionen ta upp och göra reklam för en Regional 

Specialitet från Gotland, ”Eidsmäcken” som går att införskaffa och förtära på Cramérgatan i 

Regionens ”Mattält”. De ”flyers” som fanns kvar om denna delades ut bland publiken. 

 

  

När paneldiskussionen avslutades vid ca 13-tiden drog vi oss tillbaka till Restaurang Rosengården 

för att äta en gemensam lunch alla vi som varit med och jobbat.  

 



 
 

Efter lunchen satte vi oss ner i Regional Matkultur nätverket för att diskutera hur vi ska jobba 

framåt för att stärka nätverket i Sverige och hävda oss i Europa. 

Mötesanteckningar kommer separat. 

Tack alla som bidrog till att genomföra våra seminarier. 

 

Riina Noodapera, nätverkskoordinator Regional Matkultur Gotland 2013 07 09 

   

 

 

  

 

 


